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Informação nº 0285/2020 – ASJUR/CELIC                Porto Alegre, 09 de março de 2020.

Assunto: Recurso – Concorrência nº 0062/2019 

Processo nº 19/0435-0014360-6

A CPL/CELIC solicita manifestação quanto ao recurso apresentado pela licitante 

MERIDIONAL TERMINAIS LTDA. na Concorrência nº 0062/2019/CELIC, que tem por objeto a 

concessão dos serviços de Estação Rodoviária de 1ª Categoria na localidade de Cruz Alta/RS. 

I  -  A recorrente  alega que a empresa habilitada,  RODOVIÁRIA DE CRUZ ALTA 

LTDA., não apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual, além do que 

a situação da empresa está como “suspensa”, assim como na Secretaria Estadual da Fazenda 

não consta cadastro do CNPJ, o que segundo ela sinaliza que a recorrida jamais esteve ativa 

ou exerceu alguma atividade comercial. 

II  –  Alega  que  a  declaração  de  que  não  emprega  menor  está  feita  pelo 

representante  legal  da  empresa,  e  não  no  da  pessoa  jurídica,  assim  como  ocorreu  nas 

declarações de participação de composição societária da ausência de servidor público.

III - Afirma que a recorrida apresentou certidão cível de falência e concordata,  

deixando de juntar declaração emitida pelo foro de sua sede, indicando os cartórios e/ou 

ofícios de registro que controlam a distribuição de tais ações. Com esse relato, requer o 

acolhimento do recurso, com a consequente inabilitação da empresa.  

IV  –  Diz,  ainda,  que  a  análise  contábil  da  capacidade  financeira  está  em 

desacordo  com  o  Decreto  Estadual  nº  36.601/96,  não  sendo  meio  hábil  e  seguro  a 

demonstrar a situação de risco da empresa. 
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V – Por fim, ataca o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis juntadas 

pela recorrida, afirmando que elas não estão de acordo com a Lei que incide na espécie e 

que não podem ser admitidas. 

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. 

 Preliminarmente,  destaca-se  que  a  representação  protocolada  obedece  ao 

estabelecido no artigo 109, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, atendendo aos pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. Dispõe o referido dispositivo legal: ,

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;

Dessa forma, passamos à análise do mérito do Recurso Administrativo. 

I  –  Tangente  às  inscrições  estadual  e  municipal,  o  Edital  não  impõe  a 

obrigatoriedade da juntada, facultando a apresentação, quando houver, a teor do que dispõe 

o subitem 3.3.2 do Edital, alínea ‘b’. 

3.3.2 Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

...

b)  prova  de  inscrição no  cadastro  de  contribuintes  estadual  ou  municipal,  se  

houver,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  

atividade e compatível com o objeto contratual
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Por  isso,  descabido tal  argumento pois  o  edital  não exige  a apresentação do 

referido  documento,  restando  claro  o  equívoco  interpretativo  e  a  falta  de  atenção  da 

recorrida ao ler o edital. 

II  – Em relação as declarações emitidas pela recorrida estarem assinadas pelo 

representante legal  (sócio administrador) da empresa e não no nome da pessoa jurídica,  

temos  a  informar  que  não  é  proibido  que  um  dos  seus  agentes,  no  caso,  o  seu  sócio 

administrador,  emita  uma  declaração  de  que  não  emprega  menor,  pois  ele  tem  a 

incumbência de exprimir a vontade da empresa; 

Mais uma vez, totalmente descabido e ilógico tal argumento, pois conforme dito 

pela própria recorrente ele é o representante legal da recorrida. 

III -  As certidões de falência juntadas (fls. 781/782) mostram-se suficientes para 

demonstrar a inexistência de processo falimentar ou de recuperação judicial no âmbito de 

todo o Estado do Rio Grande do Sul,  o que inclui, também, a sede da empresa licitante, 

mostrando-se  desnecessária,  em  razão  do  conteúdo  da  certidão  juntada,  a  juntada  da 

declaração que consta no subitem 3.3.3, alínea “b”, do Edital.  Aliás,  a certidão juntada é 

aquela  que  consta  comumente  nas  licitações  efetivadas  por  esta  CELIC  em  outras 

modalidades, não havendo que se falar em insuficiência do referido documento. 

IV – Em relação à a análise contábil da capacidade financeira da recorrida estar 

em desacordo com o Decreto Estadual nº 36.601/96, e por isso, não é meio hábil e seguro a 

demonstrar a situação de risco da empresa, temos a informar que  ao confrontar os dados 

constantes nos documentos relativos à qualificação econômico-financeira da recorrente com 

as  exigências  do  Decreto  nº  36.601/1996,  percebe-se  que  a  Nota  Final  de  Capacidade 

Relativa  da  recorrente  é  de  10,00,  nota  muito  superior  a  nota  mínima  exigida  para 

habilitação que é 2,0 (dois). 
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O  edital  é  claro  ao  exigir  no  subitem  3.3.3,  alínea  ‘a’  que  os  licitantes 

demonstrem/comprovem sua capacidade financeira para executar o objeto apresentando o 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis, devidamente acompanhado do Anexo X - 

Análise Contábil  da Capacidade Financeira de Licitante  – ACF,  preenchido nos termos do 

Decreto Estadual nº 36.601/1996.

Esta  exigência  editalícia  decorre  dos  Decretos  Estaduais  nº  36.601/96  e 

39.734/99.  O  primeiro  instituiu,  no  âmbito  da  Administração  Pública  Estadual, 

procedimentos para avaliação da capacidade financeira dos licitantes. O segundo (Decreto nº 

39.734/1999) alterou o §1º do art. 5º do Decreto Estadual nº 36.601/1996, reduziu a nota 

mínima para a comprovação financeira relativa dos licitantes. 

Então,  não  resta  dúvida  que  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  desta 

Subsecretaria agiu corretamente ao habilitar a recorrida RODOVIÁRIA DE CRUZ ALTA LTDA., 

pois de acordo com o art. 1º do Decreto Estadual nº 39.734, de 23 de setembro 1996, será 

considerado habilitado aquele licitante que obtiver, no mínimo, a Nota Final de Capacidade 

Financeira Relativa igual a 2,0 (dois) e a Nota Final da recorrida é 10,0 (dez). 

Art. 1º  Fica alterado o § 1º do art. 5º do Decreto nº 36.601, de 10 de abril de 1996,  

que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 5º .................................................................

 § 1º  Será considerado habilitado aquele licitante que obtiver, no mínimo, a Nota  

Final de Capacidade Financeira Relativa igual a 2,0 (dois)  e, também, quando se  

tratar  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  o  Índice  de  Capacidade  Financeira  

Absoluta igual ou superior a 1,0 (um), que é demonstrado no Anexo III."
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Portanto,  resta  plenamente  demonstrado  que  a  recorrente  RODOVIÁRIA  DE 

CRUZ ALTA LTDA. possui qualificação econômico-financeira para executar o objeto e que os 

argumentos utilizados pela recorrente são  

V  –  Por  fim,  no  que  se  refere  ao  balanço  patrimonial,  no  Edital  constou  a 

seguinte exigência (subitem 3.3.3, alínea “a”):

a)  balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis  do  último  exercício  social,  

acompanhado do Anexo X – Análise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante  

- ACF, preenchido nos termos do Decreto Estadual nº 36.601, de 10 de abril de 1996,  

ou  Certificado  de  Capacidade  Financeira  Relativa  de  Licitantes,  emitida  pela  

Contadoria  e  Auditoria-Geral  do  Estado  –  CAGE,  disponível  no  site  

www.sefaz.rs.gov.br;

A  recorrente  alega  que  a  documentação  juntada  descumpre  o  disposto  no 

Decreto Estadual nº 36.601/96, não sendo suficiente para demonstrar eventuais riscos. No 

entanto, os documentos juntados às fls. 775/777, estão de acordo com o exigido no Edital e 

com a legislação estadual indicada,  não havendo qualquer comprovação do alegado pela 

recorrente. 

Quanto à necessidade de registro do balanço patrimonial  na Junta Comercial, 

diferentemente do que alega a recorrente em nenhum momento é exigido o registro do 

balanço patrimonial na Junta Comercial, até porque tal exigência seria desproporcional na 

medida em que não há previsão legal para tanto. 

Ademais,  caso  similar  já  foi  analisado  pelo  Poder  Judiciário,  que  assim  se 

manifestou:

ADMINISTRATIVO.  REEXAME  NECESSÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  

LICITAÇÃO.  INABILITAÇÃO  DA  LICITANTE.  EDITAL.  EXIGÊNCIA  DE  REGISTRO  DE  
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BALANÇO  PATRIMONIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL  

NESTE SENTIDO.

1.As disposições do Edital  que regem a licitação devem regulamentar  os exatos  

termos em que a legislação ordinária, aplicável à matéria específica, resta disposta.  

A obrigatoriedade de registro do Balanço Patrimonial da empresa licitante não se  

coaduna  com  os  preceitos  normativos  civilistas,  tornando  incabível  o  ato  de  

inabilitação correlato, uma vez que fundamentado por exigência não prevista em  

lei.

2. Remessa oficial não provida.

 (TJ-DF  -  RMO:  1334067020088070001  DF  0133406-70.2008.807.0001,  Relator:  

FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 17/06/2009, 1ª Turma Cível)

Neste  mesmo  sentido  assim  decidiu  o  Tribunal  de  Contas  da  União,  no 

julgamento da Representação nº 025.300/2017-2: 

9.7. determinar, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.443, de 1992, que o Município de  

Rolim de Moura – RO se abstenha de exigir o registro do balanço patrimonial e da  

demonstração do resultado do exercício na junta comercial como requisito para a  

habilitação, no certame, de empresas reguladas pelo Código Civil,  a exemplo do  

ocorrido no item 8.2.4.1 e no item 8.2.4.2, alínea “d”, do Edital de Concorrência nº  

003/2017, contrariando, assim, os arts. 3º, § 1º, I, e 31, I, da Lei nº 8.666, de 1993;

(TCU – Acórdão 651/2018 – Segunda Câmara. RP: 02530020172, Relator: André de  

Carvalho. Julgado em 27.02.2018)

Desta  forma,  entendemos  que  não  há  necessidade  de  registro  do  balanço 

patrimonial na Junta Comercial, razão pela qual opinamos pelo não provimento do recurso 

neste ponto.

Ante o exposto, sugerimos que o recurso interposto pela empresa MERIDIONAL 

TERMINAIS LTDA. à Concorrência nº 0062/2019 seja conhecido e, no mérito, desacolhido.

Contudo, à consideração superior.
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Bruno Bonnamain

Assessoria Jurídica/CELIC

De acordo.

Encaminhe-se à CPL/CELIC. 

Marja Müller Mabilde

Coordenadora ASJUR/CELIC
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