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Ilustríssimo Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 01/2020 - Concessão 

administrativa para prestação dos serviços de 

iluminação pública do município de Aracaju/Se - os 

pontos discutidos neste Recurso denotam a falta 

econômico-financeira do consórcio vencedor. 

Configurado risco para o interesse público ao 

celebrar contrato Concessão administrativa para 

prestação dos serviços de iluminação com consórcio 

que não possui capacidade financeira exigida pelo 

edital de licitação. Trata-se de um contrato de 

concessão de grande vulto econômico, com valor 

estimado de R$ 256.949.057,43 e que envolve o 

relevante serviço público de iluminação pública. Não 

se afigura adequado o prosseguimento do certame com 

tamanho equívoco cometidos pela autoridade 

administrativa que geram risco de comprometimento da 

própria execução do contrato por empresa que não 

possui a capacidade exigida pelo instrumento 

convocatório. 

 

 

o CONSÓRCIO CONCIP ARACAJU, formado pelas empresas ENGEFORM 

ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 48.246.920/0001-10, SITRAN SINALIZAÇÃO 

DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/MF sob o nº 16.502.551/0001-93, SIGMA 

ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ/MF sob o nº25.898.180/0001-00 e 

FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA, 00.113.691/0001-30, por meio da empresa 

líder ENGEFORM, neste ato representada por sua representante credenciada 

Fernanda Mota (CPF 036.246.406-58), RG MG7 529.977, CREA 5062529881, e 

pelos seus advogados que a esta subscrevem, apresentar RECURSO 

ADMINISTRATIVO, aduzindo o quanto a seguir passa a expor: 

 

I. DO CABIMENTO. DA TEMPESTIVIDADE E DA LEGITIMIDADE RECURSAL 

 

Estabelece o 18.1 que a possibilidade de as PROPONENTES que 

participarem da CONCORRÊNCIA poderem recorrer das decisões da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, do exame e análise das GARANTIAS DE PROPOSTA, do 

exame e julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

nos termos do Subitem 16.9, após a declaração da PROPONENTE VENCEDORA e 
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publicação da ata de julgamento da LICITAÇÃO, nos termos do artigo 109, da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

O subitem 18.1.1 fixa, por seu turno, o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados da publicação da correspondente decisão, para a interposição 

do recurso administrativo. 

 

A Comissão Permanente de Licitação fez publicar no Diário 

Oficial do Município, Edição nº 4473, do dia 02/09/2020 (quarta-feira), o 

resultado da análise dos Envelopes nº 2 e 3, declarando vencedora do Edital 

01/2020 que tem por objeto a Concessão administrativa para prestação dos 

serviços de iluminação pública do município de Aracaju/Se, o Consórcio 

Conecta Aracaju, por ter preenchido, segundo a respectiva comissão, a 

exigências do edital e seus anexos.  

 

Esta desta decisão enquadra-se na previsão editalícia 

constantes do item 16.9 sendo, portanto, passível de recurso administrativo. 

 

O presente recurso é interposto por consórcio proponente, 

através da sua empresa líder, por sua representante credenciada e por 

procuradores com poderes específicos conforme procuração adunada em anexo 

ao mesmo. 

 

No que tange ao prazo, sendo o dia 02/09/2020 uma quarta-feira 

e, adotando-se o critério de contagem de prazos fixados (dias úteis), devem 

ser excluídos da contagem os dias 05/09 (sábado), 06/09 (domingo) e 07/09 

(segunda-feira, feriado nacional), razão pela qual, sendo o termo inicial 

o prazo recursal o dia 03/09/2020 (quinta-feira), o termo final corresponde 

ao dia 10/09/2020, quinto dia útil após a publicação. 

 

Neste diapasão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade 

recursal, requer seja o mesmo conhecido e, em virtude dos sólidos 

fundamentos que a seguir serão demonstrados, seja dado provimento ao mesmo, 

nos termos requeridos. 
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II. DO DESCUMPRIMENTO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.  

 II.1 PARÂMETROS LEGAIS PARA SUA AFERIÇÃO. 

 

É consabido que o objetivo de se exigir no edital de legislação 

a habilitação econômico-financeira dos licitantes é assegurar que o vencedor 

a ser contratado pelo Poder Público tenha mínimas condições de cumprir o 

objeto licitado. 

 

Neste sentido, afigura-se razoável que, quanto maior for o 

objeto a ser contratado, maior deverá ser o grau de exigência do Poder 

Público. Esta exigência não é uma faculdade, mas um dever da Pública 

Administração. Neste sentido, o acórdão 891/2018, do TCU, Rel. José Múcio 

Monteiro, Processo 005.316/2018-9: 

 

“6. Como salientado nos pareceres da unidade técnica e do 

Ministério Público, reproduzidos no relatório que precede 

este voto, a jurisprudência e a doutrina são razoavelmente 

consensuais no entendimento de que a exigência de 

documentos que comprovem a qualificação técnica e a 

capacidade econômico-financeira das licitantes, desde que 

compatíveis com o objeto a ser licitado, não é apenas uma 

faculdade, mas um dever da Administração. 

7. Essa obrigação, entretanto, não é mera formalidade e 

está sempre subordinada a uma utilidade real, ou seja, 

deve ser a mínima exigência capaz de assegurar, com algum 

grau de confiança, que a empresa contratada será capaz de 

fornecer os bens ou serviços adquiridos. Em consequência, 

a documentação a ser fornecida deve guardar relação com o 

objeto pretendido no sentido de que aquisições mais 

simples demandarão menos comprovações e, contrario sensu, 

as mais complexas exigirão mais salvaguardas.” 

(destacamos) 

 

No presente caso, considerando-se a elevada relevância social 

do objeto licitado, bem como o seu significativo importe financeiro, a 

habilitação econômico-financeira deve ser realizada de forma criteriosa e 

sistemática, analisando-se à fundo, o preenchimento dos requisitos capazes 

de, no dizer do art. 31, I, da Lei 8.666/93, comprovar a boa situação 

financeira da empresa. O critério de aferição desta boa situação financeira 

encontra-se previsto no § 5º, do mesmo art. 31 da Lei 8.666/93. 
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Assim é que o Edital 01/2020, em seu item 6.3, determina a 

observância por cada Proponente que participe por meio de consórcio, do 

atendimento individualizado às exigências relativas à habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e trabalhista e habilitação econômico-financeira, 

ressalvada, unicamente, a garantia da proposta, que pode ser prestada por 

única empresa ou dividida entre os consorciados. Confira-se o item 6.3.2: 

 

“6.3.2. Cada consorciado deverá atender individualmente 

às exigências para a HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, 

salvo aquelas referente à GARANTIA DA PROPOSTA, que poderá 

ser prestada por uma única empresa ou dividida pelos 

diferentes consorciados, na forma do Subitem 10.5;” 

 

E vai além, pontificando que a desclassificação de qualquer 

consorciado acarretará a automática desclassificação ou inabilitação do 

CONSÓRCIO. Leia-se o item 6.3.4: 

 

“6.3.4. A desclassificação de qualquer consorciada 

acarretará a automática desclassificação ou inabilitação 

do CONSÓRCIO;” 

 

O cumprimento dos critérios legais para a habilitação econômica 

devem ser, como expressamente previsto no item 6.3.2 do Edital, atendidos 

individualmente por cada uma das empresas integrantes do consórcio, sendo 

que a desclassificação de qualquer consorciada acarreta a automática 

desclassificação ou inabilitação do consórcio, conforme item 6.3.4. 

 

Esta regra de cumprimento da habilitação econômico-financeira 

por todos os consorciados tem por fundamento a previsão constante do item 

6.3.11.vii que prevê a necessidade de as consorciadas vencedoras firmarem 

compromisso de que responderão, isolada e solidariamente, por todas as 

exigências do instrumento convocatório e do contrato que vier a ser firmado. 

 

Referida previsão confere segurança econômica à pública 

administração na medida em que, caso haja descumprimento pelo consórcio, 

poderá o Poder Público cobrar, conjunta ou isoladamente, o cumprimento das 

obrigações contratuais. 

 

Dúvidas não restam, portanto, de que a apreciação da capacidade 

econômico-financeira deve ser realizada individualmente em todas as 
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consorciadas, observado o plexo normativo que regulamenta esta verificação 

e que pode assim ser resumido: 

 

1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis “...que 

comprovem a boa situação financeira da empresa; (art. 31, I, 

da Lei 8.666/93) 

 

2. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; art. 

31, II, da Lei 8.666/93) 

 

3. garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 
"caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 

cento) do valor estimado do objeto da contratação. (art. 31, 

III, da Lei 8.666/93) 

 

4. A exigência de índices limitados à demonstração da capacidade 
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá 

que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato. (art. 31, § 

1º, da Lei 8.666/93) 

 

5. Possibilidade de estabelecer, no instrumento convocatório da 
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio 

líquido mínimo (limitado a 10% do valor da contratação na 

data da apresentação da proposta), ou ainda as garantias 

previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo 

de comprovação da qualificação econômico-financeira dos 

licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 

contrato a ser ulteriormente celebrado. (art. 31, §§ 2º e 

3º, da Lei 8.666/93) 
 

6. Possibilidade de exigir a relação dos compromissos assumidos 
pelo licitante que importem diminuição da capacidade 

operativa ou absorção de disponibilidade financeira, 

calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e 

sua capacidade de rotação. (art. 31, § 4º, da Lei 8.666/93) 

 

Neste particular, impera salientar que não basta apenas a 

juntada de balanço patrimonial e demonstrações contábeis para cumprimento 

do requisito. Afigura-se indispensável a necessidade de comprovação da boa 

situação financeira das consorciadas.  
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É regra basilar de hermenêutica jurídica que nos textos legais 

não há expressões inúteis ou desnecessárias. Cada expressão é provida de 

significado e de razão para a sua existência. 

 

Referida regra é plenamente aplicável à interpretação dos 

editais de licitação, como norma que regulamenta um procedimento 

administrativo. Todas as exigências editalícias têm uma razão de existir e 

assim não seria diferente com a regra constante do item 12.3.2.iii, que 

exige, para a habilitação econômico-financeira, a apresentação do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social 

exigido. Leia-se: 

 

“12.3.2 

[...] 

(iii) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao último exercício social exigido 

na forma da lei, devidamente registrados perante o órgão 

de registro competente e, nos casos exigidos pela 

legislação brasileira, auditados por empresa de auditoria 

independente, regularmente registrada nos órgãos 

competentes, sendo vedada a apresentação de Balancetes ou 

Balanços Provisórios.” (destacamos)  

 

O desiderato da regra editalícia é, sem quaisquer sombras de 

dúvidas, o cumprimento da determinação constante do artigo 31, I, da Lei 

8.666/93, qual seja, a comprovação da boa situação financeira da empresa. 

 

Por sua vez, ns moldes do quanto estabelecido pelo Art. 31, §§ 

1º e 5º, da Lei 8.666/93 a comprovação de boa situação financeira da empresa 

será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis, 

limitados à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas 

aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato 

previstos no edital. 

 

Logo, da análise conjuntada da regulamentação da matéria, 

constata-se que não se trata a obrigação de juntada do balanço patrimonial, 

de mero requisito formal desprovido de objetivo, já que este foi legalmente 

especificado. 

 

Com efeito, o objetivo do Balanço Patrimonial é apresentar, de 

uma forma ordenada e padronizada, a situação econômica e financeira de uma 
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empresa num determinado momento. Numa licitação, serve pra saber se a 

empresa tem boa saúde financeira e, portanto, tem condições de executar o 

objeto do contrato. 

 

Urge registrar que o conceito de boa situação financeira não é 

abstrato, indeterminado e ao talante de cada comissão de licitação 

existente. A sua aferição é dotada de rigor científico. 

 

 II.2 DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A AFERIÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DOS LICITANTES. UTILIZAÇÃO DOS DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL PARA AFERIÇÃO 

DE ÍNDICES. 

 

A boa situação financeira é analisada pelos índices de Balanço. 

Os índices observados pela Administração Pública nas licitações são os 

definidos originalmente pela IN MARE 5/95 (art. 7.1, V) e, posteriormente, 

na IN SLTI 2/2008 e IN SEGES 5/2017:  

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG 

 

ILG =   Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo 

 Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo 

 

O Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui 

em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício 

seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período. 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC 

 

ILC=  Ativo Circulante 

  Passivo Circulante 

 

O Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa 

possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, 

para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo. 

 

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – ISG 
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ISG =  Ativo Total________________________________ 

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

O Índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia 

que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas 

dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. 

 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG 

IEG =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

    Ativo Total  

 

O índice de Endividamento Geral expressa o grau de garantia que 

a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas 

dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. 

 

Para os três índices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado 

“> 1” é indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo 

que, quanto maior o resultado (1,20; 1,30; 1,50; etc) e, no caso do IEG, o 

resultado deve ser menor que 0,50, quando melhor será a condição da empresa. 

 

ÍNDICES CONTÁBEIS – Situação – ILC, ILG, ISG 

 

  • < (menor) que 1,00: Deficitária 

• 1,00 a 1,35: Equilibrada 

• > (maior) que 1,35: Satisfatória 

 

IEG 

• > (maior) que 0,50: Deficitária 

• < (menor) que 0,50 a 0,30: Equilibrada 

• < (menor) que 0,30: Satisfatória 

 

Deve-se, portanto, proceder-se à adoção dos índices que retratam 

situação financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo 

de competidores: 
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• ILG: maior ou igual a 1,00; ILC: maior ou igual a 1,00; ISG: 

maior ou igual a 1,00 e; IEG: menor ou igual a 0,50. 

 

Portanto, o atendimento aos índices especificados, demonstrará 

uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos 

índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco 

a execução do contrato. 

 

Neste diapasão, fácil é concluir que a análise da habilitação 

econômico-financeira deve seguir a verificação dos índices que retratam a 

real situação financeira dos competidores, afastando a utilização de 

critérios aleatórios e desprovidos de rigor científico. 

 

Diante do exposto, considerando-se que a exigência de 

apresentação de balanço patrimonial tem por escopo a verificação da boa 

situação financeira da empresa que, obrigatoriamente, para cumprir o quanto 

estabelecido no art. 31, I, da Lei 8.666/93 deve ser analisada pela 

administração pública, devem ser observados os seguintes critérios:: 

 

- ILG: maior ou igual a 1,00; 

- ILC: maior ou igual a 1,00;  

- ISG: maior ou igual a 1,00 e;  

- IEG: menor ou igual a 0,50. 

 

Os parâmetros fixados encontram-se em perfeita sintonia com a 

orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual vem 

desenvolvendo sólida jurisprudência que, estribada na razoabilidade e na 

proporcionalidade, condena quocientes superiores a 1,5: 

 

(...) A jurisprudência desta Corte sobre o tema é pacífica 

e condena quocientes de 1,5 para cima, a exemplo do 

decidido nos autos dos TCs 514/003/96, 517/003/96, 

37211/026/96, 13571/026/98, 21649/026/98, 13677/026/98, 

dentre outros" (TC 031546/026/99, rel. Cons. EDGARD 

CAMARGO RODRIGUES, julg. 13.8.2002, publ. DOE 27.8.2002) 

(destaque nosso) 
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Como restará demonstrado no tópico subsequente, neste quesito, 

a situação fática das empresas que integram o CONSÓRCIO CONECTA ARACAJU 

ultrapassa as raias do absurdo. 

 

 II.2 DO NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO LEGAL DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

PELAS EMPRESAS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO CONECTA ARACAJU. INABILITAÇÃO DE 

CONSORCIADAS QUE RESULTA NA INABILITAÇÃO DO CONSÓRCIO. 

 

Integram o CONSÓRCIO CONECTA ARACAJU as empresas PROTERES 

PARTICIPAÇÕES S/A; HIGH TREND BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, MG3 

INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA e RT 071 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA. Analisemos, de per si, com fundamento nos critérios fixados no item 

precedente, a habilitação econômica de cada uma delas: 

 

  

 - PROTERES PARTICIPAÇÕES S/A– CNPJ 34.192.540/0001-36.  

 

A empresa tem por data de criação o dia 12/07/2019, com capital 

social de irrisórios R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme se constata 

do ENV03-PAG1-PAG65, notadamente da Ficha Cadastral Simplificada da JUCESP 

adunada às fls. 58: 

 

 

 

Não fosse suficiente a insignificância do capital social 

subscrito e integralizado, que, por si só já tem o condão de afastar a 

comprovação da boa situação financeira da empresa, o Balanço Patrimonial 

carreado no EN43BD-1, fls. 9 a 17 demonstra a total incapacidade financeira 

da consorciada: 
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Com efeito, simples análise das fls. 13 do EN43BD-1 comprovam 

que, no ano de 2019, referida empresa não teve qualquer movimentação ou 

desempenhou atividade empresária, ressalvada a sua constituição. 

 

Estes foram os únicos documentos juntados para a comprovação da 

boa situação financeira da consorciada de forma a habilitá-la econômico-

financeiramente ao certame. 

 

De forma técnica, impera ser realizada a análise econômico-

financeira da PROTERES, empresa líder do Consórcio Conecta Aracaju, 

notadamente quanto à apreciação dos índices capazes de aferir a sua boa 

situação financeira, requisito legal indispensável para a habilitação 

econômico-financeira: 

 

- Capital Social:  R$4.000,00 (subscrito através de 1 notebook) 

- Constituição: 12/07/2019 

- Objeto:  – Holdings 

   - Aluguel, compra e venda de imóveis 

- Balanço: 12/07/2019 a 31/12/2019 

- Ativo total: R$4.200,00 

- Ativo circulante: R$200,00 



 

SLKB ADVOGADOS 
Av. Delmiro Gouveia, 1350, Bairro Coroa do Meio - Aracaju-Se 

CEP 49.035-810 - (79) 3011-2022 / www.slkbadvogados.com.br

 Página 12 de 34 

- Passivo Circulante: R$400,00 

- Patrimônio Líquido: R$3.800,00 

 

ILC =  AC ≥ 1,00:   ÍNDICE OBTIDO: 0,50 

  PC 

IEG = PC + ELP ≤ 0,50:  ÍNDICE OBTIDO: 0,05 

    AT 

ILG = AC + RLP ≥ 1,00:  INDICE OBTIDO: 0,50 

  PC + ELP 

ISG =       AT  ≥ 1,00:  INDICE OBTIDO: 10,50 

   PC + ELP 

 

 

Data vênia de entendimento contrário, entender que uma empresa 

com capital social de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), criada há 1 ano, cujo 

balanço financeiro demonstra a inexistência de atividade empresarial e 

cujos índices de desempenho indicam ser a sua situação DEFICITÁRIA preenche 

o requisito de habilitação econômico-financeiro para firmar contrato com a 

administração pública que ultrapassa duas e meia centenas de milhões, é 

completo equívoco e merece imediata reforma para inabilitá-la e, de roldão, 

ao CONSÓRCIO CONECTA ARACAJU. 

 

A manutenção da decisão recorrida afronta os mais basilares 

princípios da gestão e diretrizes que regulamentam o procedimento 

licitatório, além de malbaratar o Princípio da Razoabilidade, da Eficiência 

e da Economicidade para os cofres públicos, pois a municipalidade contratará 

alguém que, a olhos nus, não tem condições de executar o objeto licitado. 

 

 

 - MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 27600.441.0001-80  

 

A empresa apresentou o balanço na forma exigida no Edital. No 

entanto, os dados apurados no balanço em questão nos levam a reflexão de 

que a mencionada empresa não possuiu capacidade econômico-financeira para 

honrar como as obrigações contratuais a serem assumidas no ato da assinatura 

do contrato.  
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De forma técnica, impera ser realizada a análise econômico-

financeira da MG3: 

 

CNPJ – 27.600.441/0001-80 

Objeto – Assessoria, consultoria, Gestão e desenvolvimento de 

projetos, 

- Participação empreendimentos empresariais, 

- Participação em outras sociedades,  

Capital Social – R$16.347.309,00  

Ativo Circulante – R$124.435,94 

Ativo Total – R$104.610.197,96 

Participação Societária – R$97.191.812,23 

Patrimônio Líquido – R$72.370.915,33 

Passivo Circulante – R$21.272.843,67 

Exigível a Longo Prazo – R$11.166.438,96 

 

ILC= AC ≥ 1,00:   ÍNDICE OBTIDO: 0,006 

PC 

IEG=PC + ELP ≤ 0,50:  ÍNDICE OBTIDO: 0,31 

AT 

ILG=AC + RLP ≥ 1,00:  ÍNDICE OBTIDO: 0,004 

PC + ELP 

ISG =    AT    ≥ 1,00: INDICE OBTIDO: 3,22 

 PC + ELP 

 

 

 

 - RT 071 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 37.678.809/0001-

87 

 

Se a fragilidade na situação econômico-financeira da PROTERES 

já era significativa, a da RT a ultrapassa sobremaneira os limites da 

imaginação. A empresa tem por data de criação o dia 10/07/2020. Repita-se, 

10/07/2020, ou seja, 34 (trinta e quatro) dias antes da entrega dos 
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envelopes e com capital social de inimagináveis R$ 100,00 (cem reais), 

conforme se constata do ENV03-3, notadamente da Certidão de Inteiro Teor 

da JUCESP adunada às fls. 69: 

 

 

 

O capital social encontra-se especificado na Cláusula 4ª do 

Estatuto Social, fls. 75 do ENV03-3: 

 

 

 

De forma técnica, impera ser realizada a análise econômico-

financeira da RT 071: 

 

- Capital Social: R$100,00 

- Constituição: 10/07/2020 

- Objeto: Participação no Capital outras Sociedades 

- Balanço – balancete em 31/07/2020 



 

SLKB ADVOGADOS 
Av. Delmiro Gouveia, 1350, Bairro Coroa do Meio - Aracaju-Se 

CEP 49.035-810 - (79) 3011-2022 / www.slkbadvogados.com.br

 Página 15 de 34 

- Ativo – AC R$100,00 

- AT R$100,00 

- Passivo – somente PL R$100,00 

*Balancete não está registrado 

 

AC = 100,00 

AT = 100,00 

PC = 0,00 

PL = 100,00 

CS = 100,00 

 

Os valores apresentados pela empresa quanto ao Capital Social 

e no balancete apresentado (imprestável para os fins propostos por não 

atender às exigências editalícias, como será salientado em tópico 

subsequente), são tão inexpressivos que impossibilitam qualquer cálculo ou 

aferição de capacidade financeira da RT 071. Ou seja, são incapazes para 

se aferir a boa situação financeira da empresa nos moldes do multicitado 

artigo 31, I, da Lei 8.666/93, o que, consequentemente, resulta na 

inabilitação da concorrente e do consórcio que a mesma integra.  

 

 

 - HIGT TREND BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (HTREND) – CNPJ 

33878.529/0001-61 

 

A análise acerca dos vícios constatados na constituição da 

empresa (ausência de integralização do seu capital social) e a nulidade do 

seu balanço serão objeto de apreciação específica em tópico subsequente que 

tratará do descumprimento dos requisitos do Edital 01/2020. 

 

Entretanto, malgrado sua nulidade, em atenção ao Princípio da 

Concentração, passemos a analisar, de forma técnica, os dados constantes 

do balanço da HTREND, para verificação acerca do não cumprimento do 

requisito “boa situação financeira” indispensável para a habilitação 

econômico-financeira: 

 

- Capital Social: R$500.000,00 

- Constituição: 10/06/2019 
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- Objeto: 

- Participar atividades relacionadas a desenvolvimento e gestão 

e manutenção de serviços IP, através de PPP’S, 

- Prestação de serviços redes wifi, 5G (transmissão de dados) 

- Capital Social não integralizado em 100% no prazo de 60 dias 

da assinatura do contrato – em 29/05/2019, 

AC – R$546.599,91 

AT – R$546.599,91 

PC – R$62,50 

PL – R$546.537,41 

CS – 500.000,00 (subscrito) 

ILC = AC ≥ 1,00:   ÍNDICE OBTIDO: 8.745,60 

  PC 

IEG = PC + ELP ≤ 0,50:  ÍNDICE OBTIDO: 0,0001 

     AT 

ILG = AC + RLP ≥ 1,00:  ÍNDICE OBTIDO: 8.745,60 

  PC + ELP 

ISG =    AT    ≥ 1,00:  INDICE OBTIDO: 8.745,60 

 PC + ELP 

 

Diante das análises dos Balanços patrimoniais e das 

demonstrações contábeis das empresas que integram o CONSÓRCIO CONECTA 

ARACAJU, vislumbra-se que as mesmas não cumprem o quanto estabelecido no 

artigo 31, I, da Lei 8.666/93, já que não conseguiram comprovar suas boas 

situações financeiras. Ao contrário, restou demonstrado que são empresas 

desprovidas de qualquer capacidade econômico-financeira razão pela qual 

devem ser desabilitadas juntamente com o consórcio que integram. 

 

 

III. DA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA 

SOCIEDADE COM PROPÓSITO ESPECÍFICO 

 

Trata-se a presente licitação de concessão cujo valor estimado 

foi de R$ 256.949.057,43 (duzentos e cinquenta e seis milhões, novecentos 

e quarenta e nove mil e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), 

devendo o consórcio subscrever e integralizar o capital social da Sociedade 

de Propósito Específico – SPE, no valor mínimo de R$ 24.790.129,11 (vinte 
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e quatro milhões, setecentos e noventa mil, cento e vinte e nove reais e 

trinta e onze centavos), exigência prevista no item 19.3.v do Edital e que 

se coaduna com o § 2º do art. 31, da Lei 8.666/93. 

 

O “TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE” firmado pelas integrantes do CONSÓRCIO CONECTA 

ARACAJU, residente às fls. 6/21 do ENV03-PAG1-PAG65, em sua cláusula 5 

(fls. 11 e 12) estabelece a participação de cada uma das empresas 

consorciadas na SPE, nos seguintes percentuais: 

 

 

 

A PROTERES, com participação de 26,65% na SPE terá que 

subscrever e integralizar a título de capital social desta SPE a importância 

de R$ 6.606.569,40 (seis milhões, seiscentos e seis mil, quinhentos e 

sessenta e nove reais e quarenta centavos). 

 

A HTREND, com participação de 27,00% na SPE terá que subscrever 

e integralizar a título de capital social desta SPE a importância de 

R$ 6.693.334,86 (seis milhões, seiscentos e noventa e três mil, trezentos 

e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos). 

 

A RT 071, com participação de 26,65% na SPE terá que subscrever 

e integralizar a título de capital social da SPE a importância de 

R$ 6.606.569,40 (seis milhões, seiscentos e seis mil, quinhentos e sessenta 

e nove reais e quarenta centavos). 

 

A MG3, com participação de 20,00% na SPE terá que subscrever e 

integralizar a título de capital social da SPE a importância de 

R$ 4.958.025,82 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, vinte 

e cinco reais e oitenta e dois centavos). 
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Nesta situação, urge questionar: 

  

- Como uma empresa (Proteres) que não teve movimentação no ano 

de 2019 e cujo capital social integralizado é de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) irá integralizar na SPE o importe de R$ 6.606.569,40 (seis milhões, 

seiscentos e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta 

centavos)? 

 

- Como uma empresa com 34 dias de existência (RT 071), sem 

qualquer movimentação financeira e cujo capital social integralizado é de 

R$ 100,00 (cem reais) irá integralizar na SPE o importe de R$ 6.606.569,40 

(seis milhões, seiscentos e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e 

quarenta centavos)? 

 

- Como uma empresa que não teve qualquer atividade empresária 

nem movimentação em 2019, auferindo resultado exclusivamente em aplicação 

financeira (HTREND) e cujo capital social sequer foi integralizado irá 

integralizar na SPE o importe de R$ 6.693.334,86 (seis milhões, seiscentos 

e noventa e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis 

centavos)? 

 

- Como uma empresa, com os índices contábeis que apresenta (MG3) 

irá integralizar na SPE o importe de R$ 4.958.025,82 (quatro milhões, 

novecentos e cinquenta e oito mil e vinte e cinco reais e oitenta e dois 

centavos)? 

 

A resposta é clara e límpida: NÃO IRÃO! O que ocorrerá é a óbvia 

mercantilização do contrato de concessão, com a alienação do controle social 

e deturpação do procedimento como um todo, tudo em flagrante prejuízo para 

a administração pública, afinal, como demonstrado pelos balanços 

patrimoniais das empresas que integram o Consórcio Conecta Aracaju, estas 

não têm lastro para a sua constituição, notadamente quando observado o 

percentual estabelecido para cada uma delas. 

  

Neste sentido, data vênia de entendimento contrário, entender 

que estas empresas preenchem o requisito de habilitação econômico-

financeiro para firmar contrato com a administração pública que ultrapassa 

duas e meia centenas de milhões, é completo equívoco e merece imediata 

reforma para inabilitá-las e, de roldão, ao CONSÓRCIO CONECTA ARACAJU. 
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A manutenção da decisão recorrida afronta os mais basilares 

princípios da gestão e diretrizes que regulamentam o procedimento 

licitatório, além de malbaratar o Princípio da Razoabilidade, da Eficiência 

e da Economicidade para os cofres públicos, pois contratará alguém que, a 

olhos nus, não tem condições de executar o objeto licitado. 

 

 

IV. O DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. INABILITAÇÃO. 

 

RT 071 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA  

 

Em razão da data de constituição da empresa RT 071, o balanço 

de constituição e o do mês anterior são coincidentes e se encontra às fls. 

103 do ENV03-3 (Balancete de Verificação em 31 de Julho de 2020).  

  

Ocorre, entretanto, que este balanço não cumpre ao quanto 

estabelecido no item 12.3.2.iii.b do Edital, que determina a obrigatoriedade 

de registro perante o órgão de registro competente.  

 

Referido balanço, contudo, não se encontra registrado. 
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A ausência de registro do balanço no órgão competente viola 

previsão editalícia e culmina na inabilitação da concorrente e do consórcio 

que esta integra. 

 

Ademais, sendo o balanço de abertura um balanço provisório, que 

é expressamente vedado no texto legal, este impossibilita a verificação da 
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habilitação econômico-financeira, salvo de a empresa tivesse capital social 

integralizado suficiente para a assunção do contrato. 

 

 - HIGT TREND BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

 

Trata-se de empresa constituída pela Ligth & Technology Serviços 

e Empreendimentos S/A e pela HT High Trend Internacional, LCC (empresa 

internacional) com contrato social firmado em 29/05/2019 que prevê, em seu 

estatuto, na Cláusula 6ª (fls. 41/43 ENV01-4) que este será integralizado 

no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua assinatura. Confira-se: 

 

  

 

 

   

A análise do balanço apresentado (fls. 29 ENV03-3) demonstra 

que o capital social foi apenas subscrito, permanecendo, entretanto, sem a 

devida integralização. 
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Verifica-se que o capital não está totalmente integralizado 

considerando que o ATIVO possui um crédito a receber dos sócios no importe 

de R$ 344.066,76. O balanço foi realizado em 31/12/2019 não tendo sido, 

destarte, cumprido o prazo de 60 (sessenta) dias firmado no contrato social 

celebrado em 29/05/2019. 

  

Sendo assim, o valor devido pelos sócios/acionistas não podem 

ser tratados em outro grupo de conta que não seja o do Patrimônio Líquido, 

pois estes valores devem ser contabilizado em uma conta redutora (ou 

retificadora) da conta Capital Social (PL) e representam o montante ainda 

não integralizado pelos sócios ou acionistas, ainda subscrito, ou seja: 

 

No momento em que ocorre a abertura de uma empresa, os 

seus sócios atribuem a ela um valor de investimento. Esse 

valor é representado na forma de ações (no caso de 
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sociedades anônimas) ou cotas (no caso de sociedades por 

cotas de responsabilidade limitada). 

Porém, quando um determinado acionista ou cotista se 

compromete a integralizar posteriormente um dado valor 

para formação do capital social da empresa, dizemos que 

esse é um capital subscrito. Isso significa que houve, 

por meio do contrato social ou de uma assembleia geral 

extraordinária, a promessa de integralização de capitais 

em uma determinada data. 

A partir do momento que esse capital subscrito é 

efetivamente integralizado, ele passa a ser chamado de 

capital integralizado. Para simplificar, podemos colocar 

as coisas nos seguintes termos: o capital subscrito é uma 

promessa de investimento, enquanto o capital 

integralizado é a promessa de investimento depois de 

cumprida. 

 

É fato que o capital não está totalmente integralizado 

considerando que o ATIVO possui um crédito a receber dos sócios 

R$344.066,76.  

 

O balanço não está apresentado em conformidade com o nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade, em especial aos artigos 10 e 106 da Lei nº 

6.404/76. 

 

De acordo com as NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – NBC T 

3.2, que trata dos Conceitos, Conteúdos, Estruturas e Nomenclatura das 

Demonstrações Contábeis, in verbis:  

 

NBC T 3.2 – Do Balanço Patrimonial 

3.2.1 – Conceito 

3.2.1.1 – O balanço patrimonial é a demonstração contábil 

destinada a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, 

numa determinada data, a posição patrimonial e financeira 

da Entidade. 

 

Posto isto, de acordo com artigo 182 da Lei 6.404/76, que trata 

da apresentação do Capital Social no Patrimônio Líquido da Entidade, in 

verbis: 

Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante 

subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. 
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Sendo assim, o valor devido pelo sócios/acionista não podem ser 

trata em outro grupo de conta que não seja o do Patrimônio Líquido, pois 

estes valores devem ser contabilizado em uma conta redutora (ou 

retificadora) da conta Capital Social (PL) e representa o montante ainda 

não integralizado pelo sócios ou acionistas. 

 

Esta interpretação compromete qualitativamente a demonstração 

contábil, uma vez que foi criado um Ativo a favor da empresa, e que na 

verdade existe uma obrigação por parte dos sócios em integralizar um Capital 

Social que ainda não foi efetivado. 

 

Pelos motivos descritos, podemos concluir que o Balanço 

Patrimonial apresentado possui erros relevantes de registro que comprometem 

totalmente sua veracidade, tornando-o inadequado para a finalidade a que 

se destina. Notadamente, no que se refere ao registro do Capital Social, 

que majorou o “Patrimônio Líquido” e “Ativo” da empresa, comprometendo sua 

apresentação, seus índices eventualmente calculados e em total desacordo 

com a legislação supra citada, na qual podemos incluir o art. 1052 do Código 

Civil. 

 

Diante do exposto, constata-se, no que tange à HTREND, que esta 

também descumpriu os requisitos editalícios, quer por ter juntado contrato 

social sem valor jurídico, já que descumprida previsão nele expressa acerca 

da integralização do capital social, quer por ter carreado balanço em 

desconformidade com as regras contábeis que regulamentam a matéria, como 

especificado na fundamentação supra. 

 

 

V. DA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA. 

 

 

Repita-se, o objeto do EDITAL 01/2020 é a delegação, por meio 

de concessão administrativa, da prestação dos serviços de iluminação pública 

no município, incluídos o desenvolvimento, modernização, expansão, 

eficientização energética, operação e manutenção da rede municipal de 

iluminação pública. 
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Em igual grau de importância à necessidade de habilitação 

econômico-financeira, a legislação nacional estabelece no artigo 27 da Lei 

8.666/93, de forma cogente, a necessidade de o futuro contratado possuir 

habilitação jurídica para a realização do objeto pretendido. 

 

Entende-se por habilitação jurídica, a capacidade legal para a 

realização de determinado serviço ou demanda, o que se comprova, por meio 

do atendimento aos requisitos legais, fixados no art. 30, da Lei 8.666/93. 

Por decorrência lógica, é correto asseverar que, quando o legislador 

estabeleceu os requisitos a serem cumpridos pelo licitante, determinou que 

as pessoas jurídicas deveriam executar o objeto da licitação de acordo com 

suas atividades típicas. 

 

E desta forma foi normatizado visto que não se afigura razoável 

que uma empresa cujo objetivo social é a comercialização de aviamentos (o 

conhecido Armarinho) participe e vença processo licitatório para a 

construção de usina termoelétrica. 

 

O exemplo pode até parecer esdrúxulo, mas em nada difere da 

situação fática em análise. 

 

Empresas cujo objetivo social é a participação em outras 

empresas (mas que de outras empresas não participam); o aluguel, compra e 

venda de imóveis (mas que locar, comprar e vender imóveis nunca realizaram, 

senão seus balanços teriam alguma movimentação); a prestação de serviços 

redes wifi, 5G (transmissão de dados) (mas que jamais prestaram serviços 

desta natureza já que seu balanço não tem movimentação), participaram e 

venceram o procedimento licitatório para prestação dos serviços de 

iluminação pública no município de Aracaju, incluídos o desenvolvimento, 

modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção 

da rede municipal de iluminação pública. 

 

Seria cômico, se não fosse TRÁGICO! 

 

Gize-se que o Tribunal de Contas da União – TCU já se manifestou 

acerca de questão específica referente à necessidade de nexo entre objeto 

da licitação e o contrato social da licitante, o que ocorreu no Acórdão nº 

642/2014-PLENÁRIO do TCU, Relator Ministro Augusto Sherman, processo 

015.048/2013-6, cuja ementa é transcrita in verbis: 
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“Para fins de habilitação jurídica nas licitações, faz-se 

necessária a compatibilidade entre o objeto do certame e 

as atividades previstas no contrato social das empresas 

licitantes. 

Para fins de habilitação técnica nas licitações, os 

atestados apresentados devem não apenas demonstrar uma 

situação de fato, mas, necessariamente, demonstrar uma 

situação fática que tenha ocorrido em conformidade com a 

lei e com o contrato social das empresas licitante.” 

(Destacamos) 

 

Esta, justamente a hipótese destes autos. 

 

As empresas que integram o consórcio vencedor não têm 

compatibilidade entre o objeto da licitação e seus objetivos sociais 

previstos em seus respectivos contratos.  

 

Admitir a habilitação jurídica destas empresas é violar o 

caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 3º da lei nº 

8.666/93, por desrespeito aos Princípios que regem a administração pública 

e os procedimentos licitatórios. 

 

Ressalta-se que a habilitação é um requisito objetivo, 

demonstrável mediante documentação própria. A exigência de que o contrato 

social do licitante tenha nexo com o objeto da licitação permite que a 

Administração Pública avalie se a pessoa jurídica pode ser contratada e se 

pode cumprir todo o objeto. Assim não fosse e de nada serviria a exigência 

de apresentação do contrato social bastando, unicamente, a comprovação da 

sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 

 

Saliente-se que este entendimento se coaduna, a contrário senso, 

com as lições do professor Ronny Charles Lopes de Torres, coordenador do 

livro Licitações Públicas – Homenagem ao jurista Jorge Ulisses Jacoby 

Fernandes. Curitiba: Editora Negócios Públicos, 2016: 

 

A Administração deve se abster de fazer exigências 

desnecessárias, irrelevantes e que não estejam 

relacionadas diretamente com a execução do objeto, 

buscando sempre maior número de competidores interessados 

no objeto licitado, afinal, nos termos do inciso I do § 

1º do art. 3º da lei nº 8.666/93, é vedado admitir, prever, 

incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
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condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

caráter competitivo do certame. 

 

Conclui-se, destarte, que a Administração deve, sim, fazer 

exigências, estabelecendo os critérios de habilitação para preservação do 

interesse público, dever, entretanto, que não lhe autoriza a ultrapassar 

as barreiras do necessário, sob pena de comprometer a competição. 

 

Ademais, como o item 6.3.1 do Edital prevê: 

 

“6.3.1. Cada consorciado deverá atender individualmente 

às exigências relativas à HABILITAÇÃO JURÍDICA, 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA contidas no EDITAL;”,  

 

Não tendo a PROTERES, a RT 071 e a HTREND cumprido os requisitos 

da habilitação jurídica, devem as mesmas ser inabilitadas, culminando na 

inabilitação do Consórcio Conecta Aracaju. 

 

Por fim, deve-se asseverar que A Administração precisa ter 

ciência dos riscos da contratação, uma vez que não pode, por sua própria 

conta avaliar, informar e decidir por determinada sociedade. O processo 

licitatório, no entanto, além de considerar a contratação mais vantajosa 

para a Administração Pública em termos financeiros, não pode deixar de lado 

a responsabilidade de correr riscos de inadimplência trazendo prejuízos 

incalculáveis não só ao erário, como também à moral administrativa e aos 

consumidores finais do serviço contratado. 

 

 

VI. DA VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS DOCUMENTOS 

 

O Consórcio Conecta Aracaju quando apresentou sua proposta tinha 

pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no 

Edital, aceitando assim as regras do certame.  

 

Embora tenha deixado de apresentar documentação indispensável 

à sua classificação no presente processo licitatório, em nenhum momento o 

Consórcio Conecta Aracaju poderá alegar que era dever da d. Comissão em 

realizar “diligência esclarecedora” sobre o dito documento faltante. 
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Ora, a diligência não pode ser utilizada para sanar os vícios 

da proposta apresentada pela Consórcio Conecta Aracaju. Nos termos do art. 

43, §3º da Lei nº 8.666/1993, a realização de diligência para obtenção de 

documentos/informações novas é vedada. 

 

A Lei não permite que se inclua no procedimento documento ou 

informação novos, que deveriam constar originariamente do procedimento. Não 

há palavras inúteis na Lei. Ao proibir não só a juntada de documento novo, 

mas também de informação nova, a Lei quis evitar possível fraude ao comando 

legal. 

 

Quanto ao conteúdo do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, merecem 

transcrição as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

“O §3º do artigo 43 permite à Comissão ou autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. O dispositivo deixa claro (o 

que não ocorria no art. 35, §3º, do decreto-lei nº 

2.300/86) que as diligências referidas no dispositivo não 

podem ter por objetivo alterar ou complementar a 

documentação apresentada; o que se pretende é permitir a 

adoção de medidas para esclarecimentos da própria comissão 

ou autoridade superior, como vistorias, laudos, pareceres 

técnicos ou jurídicos.”1  

 

Ou seja, a diligência não pode complementar ou alterar a 

documentação, serve para esclarecer a d. Comissão ou a Autoridade Superior, 

quando a avaliação da documentação recomende conhecimento técnico-

especializado ou esclarecimento de dúvida fática que não importe em 

acrescentar qualquer informação ou documento novo ao processo. 

 

Justamente por isso é que Marçal Justen Filho, ao comentar o 

citado dispositivo legal, afirma que sua finalidade é propiciar à comissão 

valer-se do auxílio de terceiros, notadamente de assessoria técnica, no 

julgamento da habilitação e da classificação, advertindo, contudo, que: 
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"Inexistirá a possibilidade de suprir defeitos imputáveis 

aos licitantes. O esclarecimento de dúvidas não significa 

eliminar a omissão dos licitantes. Se o licitante dispunha 

de determinado documento, mas esqueceu de apresentá-lo, 

arcará com as consequências de sua própria conduta.2"  

 

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça (“STJ”): 

 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÃO.ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 

SÚMULA284/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E CONJUNTO 

FÁTICOPROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 

7/STJ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA 

DISCIPLINADORA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

EDITAL. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou 

(fls. 893-894, e-STJ): "Note-se, tanto a Lei n° 8.666/93 

quanto o edital não determinam nova expedição de certidão. 

A exigência contida no edital visa validar a certidão 

apresentada, isto é, verificar a sua autenticidade e não 

a expedição de outro documento. (...). Outrossim, a 

Administração e os interessados em participar da 

concorrência pública têm o dever de respeitar o que ficou 

consignado no edital, nada lhe acrescentando ou excluindo. 

No caso em testilha, reitere-se, a Comissão Especial de 

Licitação da SABESP incluiu, posteriormente, documento que 

deveria ser juntado, como o foi, no envelope de documentos 

para habilitação e adotou expediente não contemplado no 

instrumento convocatório, em violação aos princípios que 

norteiam a licitação, como o da vinculação ao edital e 

ampla concorrência". 2. Não se conhece de Recurso Especial 

em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte 

não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido 

o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 

284/STF. 3. O STJ possui jurisprudência firme e 

consolidada de ser o edital a lei interna do concurso 

público, vinculando não apenas os candidatos, mas também 

a própria Administração, com regras dirigidas à 

observância do princípio da igualdade (Ag. Int. no RMS 

50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

25.10.2016). 5. Para contrariar o estatuído pelo Tribunal 

a quo, acatando os argumentos da parte recorrente, seria 

necessário examinar as regras contidas no edital, bem como 

o contexto fático-probatório dos autos, o que é impossível 

no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 

5 e 7 do STJ. 6. Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 
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8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em 

qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa 

ao princípio da vinculação ao edital. 7. Recurso Especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. (STJ 

– Resp: 1.717.180, SP 2017/0285130-0, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 – 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (g.n.) 

 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÃO. 

INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO 

BASEADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL E 

INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 

7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 

DECISÃO (...). Nota-se, assim, que a licitação é um 

procedimento administrativo cujo início ocorre com a 

publicação do edital, momento em que são fixadas as 

condições para o certame, devendo o administrado cuidar 

para a observância das regras fixadas naquele ato, sob 

pena de nulidade. Na hipótese dos autos, cumpre observar 

que ao participar do certame, a apelante tinha pleno 

conhecimento das regras constantes do edital, em especial 

de seus itens 4.1.4.1 e 4.1.4.2 (fl. 31): 4. Documentos 

de Habilitação 4.1. A habilitação na licitação está 

condicionada à regularidade documental da licitante, a ser 

comprovada por meio dos seguintes documentos: (...) 4.1.4 

Relativa a outras declarações 4.1.4.1 Declarações 

indicando: I. Conhecimento do instrumento convocatório, 

inexistência de fato impeditivo para participar da 

licitação e atendimento ao art. 27, inciso V, da Lei n.º 

8.666/1993 (ANEXO 6A) (...)4.1.4.2 O texto das declarações 

deverá observar o conteúdo dos modelos indicados nos 

ANEXOS 6 Por sua vez, analisando o modelo de declaração 

previsto no Anexo 6, notasse que o item III previa: 

Declara, sob as penas da Lei: (...) III. ATENDIMENTO AO 

ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93: não empregar menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não empregar menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega 

menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

() (Observação, em caso afirmativo, assinalar a ressalva 

acima). Alega a apelante que, por problemas técnicos, no 

momento da impressão do documento, suprimiu a linha do 

texto que continha a supracitada ressalva, deixando, 

portanto, de assinalar o x no local destacado, razão pela 
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qual foi considerada inabilitada, sendo desclassificada 

da concorrência. Destarte, a apelante apresentou recurso 

administrativo contra sua desclassificação (fl. 136/145), 

ao qual foi negado provimento, considerando a ausência de 

cumprimento de exigência expressamente prevista no edital 

(fl. 147). Ora, o art. 27, IV da Lei n.º 8.666/93 é 

expresso ao determinar que para a habilitação nas 

licitações exigir-se-á dos interessados (...) documentação 

relativa a (...) regularidade fiscal e trabalhista. Acerca 

da fase de habilitação, colho os ensinamentos de Marçal 

Justen Filho, in verbis: Na acepção semântica de fase 

procedimental, a habilitação sujeita-se ao disposto na lei 

e no ato convocatório. Enquanto ato decisório, a 

habilitação é ato vinculado. Não é informada por qualquer 

juízo de conveniência. Nem pode se fundar na vantajosidade 

de propostas. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 9ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2002, 

p. 294) Nota-se, assim, tratar-se de critério objetivo de 

exigência, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, em 

respeito ao princípio da separação de Poderes e ao poder 

discricionário da autoridade administrativa, apreciar os 

critérios de oportunidade e conveniência dos atos 

administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito 

administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua 

legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de 

evidente abuso de poder ou de ilegalidade nos atos em 

questão. Se não foi possível saber se a empresa emprega 

menores, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz, deixou de ser cumprido um requisito do edital, 

agindo bem o Presidente da Comissão Especial de Licitação 

ao inabilitar a concorrente em questão que agiu de forma 

negligente ao não conferir o documento impresso antes de 

entregá-lo à autoridade administrativa. Com efeito, o 

fundamento constitucional autônomo - respeito ao princípio 

da separação de Poderes e ao poder discricionário da 

autoridade administrativa -, este último, que a propósito, 

encontra fundamentação no próprio princípio da separação 

de Poderes (art. 2º da CF/88) e no princípio da legalidade 

(art. 5º, II, da CF/88), não foi impugnado por meio de 

recurso extraordinário, razão pela qual resta 

inviabilizado o seguimento do recurso especial ante a 

incidência insuperável da Súmula 126/STJ, haja vista que 

é imprescindível a comprovação da interposição do recurso 

extraordinário, quando o acórdão recorrido assentar suas 

razões em fundamentos constitucionais e 

infraconstitucionais, cada um deles suficiente, por si só, 

para mantê-lo. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. ENSINO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 

DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. ACÓRDÃO A 

QUO. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. 
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NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 126/STJ. 1. O acórdão recorrido assentou que negar 

o direito de matrícula à recorrida ofende o princípio do 

direito de acesso à educação. Assim, incabível a análise 

do acerto da fundamentação do Tribunal de origem, uma vez 

que tal matéria, de ordem constitucional, não pode ser 

revista, mediante Recurso Especial, sob pena de usurpação 

de competência do STF. Ademais, o recorrente não atacou, 

via Recurso Extraordinário, o referido fundamento 

constitucional. Incidência da Súmula 126 do STJ. 2. 

Recurso Especial não conhecido. (REsp 1660391/RN, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/05/2017, DJe 12/05/2017). Ademais, a revisão do 

entendimento adotado conforme a pretensão recursal 

demandaria revolvimento das premissas fático-probatórias 

estabelecidas pelo acórdão recorrido, providência vedada 

no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 

do STJ. Por fim, o entendimento desta Corte Superior de 

Justiça é no sentido de que fica prejudicada a análise da 

divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já 

foi afastada por óbice sumular no exame do recurso especial 

pela alínea 'a' do permissivo constitucional. Neste 

sentido: ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

APONTADA OFENSA AOS ARTS. 4º E 5º DA LINDB, 126 E 127 DO 

CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

NORMA LOCAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. [...] 3. 

Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial 

quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular por 

ocasião do exame do Recurso Especial pela alínea a do 

permissivo constitucional. 4. Agravo Interno não Num. 

9998217 - Pág. 10 provido. (AgInt no AREsp 932.880/PB, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

08/11/2016, DJe 17/11/2016). Ante o exposto, com fulcro 

no art. 932, III, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo 

único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer 

do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília 

(DF), 14 de novembro de 2018”. (STJ - AREsp: 1383185 SP 

2018/0272543-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

Data de Publicação: DJ 19/11/2018) 

 

Na mesma linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: 

 

“Destarte, em que pese a previsão no artigo 43, § 3º da 

Lei nº 8.666/93, de que a Comissão pode promover 

diligências para esclarecer ou complementar o processo de 

licitação, o mesmo dispositivo veda a "inclusão posterior 
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de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta", como ocorrido na espécie, 

visto que a impetrante não trouxe aos autos prova 

demonstrativa da impossibilidade de providenciar a 

complementação da certidão no tempo que lhe era exigido, 

ônus que lhe incumbia, mormente porque os processos 

licitatórios obedecem rigorosamente o que estabelece a Lei 

das Licitações e o Edital de convocação.  

Vale enfatizar que o formalismo está presente na licitação 

exatamente por se tratar de procedimento competitivo, de 

maneira que possa assegurar os princípios que regem o 

certame, mormente a isonomia, a probidade administrativa 

e o julgamento objetivo (...). 

Assim, uma vez que o edital vincula a administração, não 

pode ser considerado habilitado o licitante que deixou de 

demonstrar sua completa qualificação, de acordo com as 

exigências editalícias, inviabilizando a concessão da 

presente segurança.” (Apelação Cível n. 1.0000.04.405567-

1, Rel. Des. Célio César Paduani, DJMG 13/08/2004) 

“EMENTA: Mandado de Segurança - Licitação - Fornecimento 

de serviços de gêneros alimentícios destinados ao programa 

de merenda escolar do Estado - Inabilitação - Certidão 

negativa da Dívida Ativa da União - Prazo validade vencido.  

Diante dos princípios que regem o processo de licitação, 

não se pode obrigar a Comissão de Licitação a aceitar 

certidão com prazo de validade vencido. É vedada à comissão 

a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta, consoante 

previsto na parte final do § 3º, do art. 43 da Lei 

8.666/93. A Administração Pública tem por obrigação 

observar o princípio da eficiência. A norma prevista no 

art. 29, III da Lei 8.666/93, exige a prova de regularidade 

fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 

para concorrer ao processo licitatório.” (Apelação Cível 

n. 1.000.00.307413-5 de relatoria do Des. Jarbas Ladeira, 

DJMG 19/09/2003) 

 

Dessa forma, o Consórcio Conecta Aracaju poderia ter juntado 

sua documentação mediante a observância das regras do Edital, mas, se 

esqueceu de fazê-lo, deve arcar com as consequências de sua própria conduta. 

 

A administração pública não pode ficar à mercê da licitante que 

deixou de apresentar a documentação para classificação e habilitação exigida 

pelo Edital. 
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Não há discricionariedade neste ponto que autoriza a 

administração pública ignorar erros na apresentação da documentação de 

classificação e habilitação privilegiando a recorrente, em detrimento das 

proponentes que efetivamente seguiram à risca todas as exigências de 

especificações contidas no Edital. 

 

Agir de outro modo, é privilegiar o Consórcio Conecta Aracaju 

em detrimento das demais licitantes, violando, assim, os princípios da 

isonomia, da impessoalidade, do julgamento objetivo e da violação ao 

instrumento convocatório. 

 

VII. CONCLUSÃO 

 

Diante do quanto exposto, pugna o recorrente seja conhecido, 

processado e provido o presente recurso administrativo de forma a declarar 

que o CONSÓRCIO CONECTA ARACAJU não preenche os requisitos legais e 

editalícios de habilitação econômica e jurídica para ser declarado vencedor 

do certame, bem como que, tendo descumprido requisitos específicos do 

edital, deve ser inabilitado deste certame, tudo na forma especificada na 

presente fundamentação. 

 

Aracaju, 10 de setembro de 2020. 

 

CONSÓRCIO CONCIP ARACAJU  

Fernanda Mota - Representante do Consórcio 

CPF 036.246.406-58, RG MG7 529.977 

CREA 5062529881 
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