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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

RECORRENTE: WALLYSSON ALVES ROCHA.  

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021 – SESI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SESI Nº. 008/2021 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

execução de obra de reforma e adequação do ginásio e entorno, coberta do palco e 

rampa de acesso a área da piscina do Centro de Atividades do SESI José de Paiva 

Gadelha, localizado no município de Sousa-PB. 

 

CONCORRÊNCIA DE OBRA. BALANÇO DE 
ABERTURA. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO 
APRESENTAÇÃO DE CADASTRO DE 
CONTRIBUINTES. SUPRIMENTO POR OUTRO 
DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO. 
ADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO DO EDITAL. 
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO 
CONHECIMENTO DO RECURSO.  
 
 

I. DO RELATÓRIO. 

Em breve síntese do caderno processual concernente ao Concorrência Nº. 

001/2021 do SESI/DR/PB, depreende-se que se trata de procedimento administrativo 

para prestação de serviço de execução de obra, com o objetivo de atender as 

necessidades do Centro de Atividades do SESI José de Paiva Gadelha, localizado no 

município de Sousa-PB. 

Desse modo, a sessão pública fora realizada no dia 24 de março de 2021, 

comparecendo a empresa ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURA E EVENTOS 

LTDA, representada pelo Senhor Wallyson Alves Rocha, sendo a sessão suspensa 

para análise pormenorizada dos documentos de habilitação. 
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Ocorre que, após a Comissão de Licitação proceder análise pormenorizada dos 

documentos de habilitação apresentados pela empresa ROCHA CONSTRUÇÕES 

ESTRUTURA E EVENTOS LTDA, verificou-se que a proponente, por ser pessoa 

jurídica recém constituída, apresentou o balanço de abertura, sem, contudo, apresentar 

a comprovação dos índices de liquidez geral e corrente, assim como índice de 

solvência da empresa. 

 Subleva-se ainda, a constatação da ausência de documento cadastral da prova 

de inscrição do contribuinte estadual ou municipal nos documentos de habilitação 

apresentados pela empresa.  

Diante disso, a empresa ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURA E EVENTOS 

LTDA, fora declarada inabilitada pela Comissão de Licitação, tendo em vista a não 

apresentação dos documentos de habilitação previsto no item 4.3, alínea “i”, e Anexo II, 

item 4.2, alínea “c” do instrumento convocatório. 

Irresignada, a proponente interpôs recurso administrativo obsecrando pela sua 

habilitação, alegando em suas razões que diante de ser constituída a menos de um 

ano, não estaria submetida ao cumprimento de apresentação dos índices de 

demonstrações contábeis para comprovar a boa saúde financeira da empresa. 

Quanto à exigência prevista no item 4.3, alínea “i”, do Edital de Licitação, a 

Recorrente alega que a empresa comprovou estar inscrita no cadastro de contribuintes 

municipal, em decorrência da apresentação da certidão negativa de débitos municipal e 

de que não é inscrita na condição de contribuinte junto ao Órgão Fazendário Estadual. 

Por fim, requereu ao final, a modificação da decisão da Comissão de Licitação 

para declará-la habilitada no referido certame.  

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.  

     Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

II. DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. 

Em juízo de admissibilidade do Recurso Administrativo apresentado pela 

empresa ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURA E EVENTOS LTDA, depreende-se 

que o recurso fora interposto com inobservância ao procedimento estabelecido no 

Edital. 
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Com efeito, em análise do item 9.6.1 do Edital do Concorrência Nº. 001/2021 – 

SESI/DR/PB, percebe-se que para admissibilidade do recurso o licitante Recorrente 

deverá encaminhar em vias originais, assinadas e com firma reconhecida pelos 

Correios à Comissão de Licitação a prova do endereçamento da peça recursal até o 

término do prazo legal, sob pena de preclusão. 

Ocorre que, passado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição do 

recurso, a empresa Recorrente não encaminhou a Comissão de Licitação a 

comprovação da postagem do recurso nos correios, logo o conhecimento do recurso, 

torna-se prejudicado em razão do desatendimento da previsão editalícia, configurando 

assim, a preclusão consumativa do recurso.   

Dito isto, o recurso interposto pela empresa ROCHA CONSTRUÇÕES 

ESTRUTURA E EVENTOS LTDA não reuniu todos os pressupostos recursais 

previstos no Edital da Concorrência Nº. 001/2021 – SESI/DR/PB, devendo ser 

INADMITIDO, de acordo com o que estabelece as suas disposições, notadamente 

quanto aos requisitos de admissibilidade. 

Portanto, diante desta inobservância ao procedimento recursal previsto no 

instrumento convocatório, torna-se prejudicado o juízo do mérito recursal (delibação). 

Todavia, para fins de fixação de entendimento quanto as matérias de direito 

guerreadas no recurso administrativo interposto, passaremos apenas por amor ao 

debate, a apreciar as razões aduzidas no mérito da peça de inconformismo em respeito 

a matéria vergastada e para manutenção do Decisum.  

III. DO MÉRITO. 

a) Da exigência de comprovação da situação financeira das empresas 

recém-constituídas. 

Prima facie, convém destacar que, embora o recurso interposto pela empresa 

ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURA E EVENTOS LTDA não tenha sido 

reconhecido em juízo de admissibilidade do feito, torna-se necessário adentrar nas 

matérias de mérito invocadas pela referida empresa para fins meramente de fixação de 

entendimento. 

Dito isto, compulsando os autos do processo administrativo, verifica-se que o 

Edital da Concorrência nº. 001/2021 do SESI/DR/PB prevê no Anexo II, item 4.2, alínea 
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“b.1”, que as empresas criadas no exercício relativo à realização da licitação deveriam 

apresentar Balanço de Abertura devidamente assinado por contador e registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade, para fins de habilitação econômico-financeira, 

senão vejamos: 

 
b.1) No caso de sociedade criada no exercício em curso, 
deverá apresentar Balanço de Abertura, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante, assinado por contador, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, 
acompanhado dos competentes Termos de Abertura e 
Encerramento do Livro Diário. 

 

Todavia, percebe-se que a empresa Recorrente não fora constituída no 

exercício do curso da licitação, tampouco fora constituída a menos de 01 (ano), não 

fazendo jus a faculdade de apresentar o balanço de abertura no certame em testilha, 

sobretudo quando é possível apresentar o balanço patrimonial, nos termos do art. 

1.065 do Código Civil. 

Entrementes, convém destacar que o Edital da Licitação não eximiu as 

empresas recém-constituídas de apresentarem seus balanços de abertura os índices 

de liquidez e solvência, conforme disposição contida no Anexo II, item 4.2, alínea “c” do 

instrumento convocatório, vejamos: 

 

c) Comprovação da boa situação financeira da empresa 
proponente, efetuada com base no balanço  apresentado, que 
deverá, obrigatoriamente, ser formulada, formalizada e 
apresentada pela empresa   proponente  em  papel  timbrado 
da empresa, assinada por profissional registrado no Conselho  
Regional  de  Contabilidade, aferida  mediante a obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1,00 (um), 
resultantes da aplicação das fórmulas. 

 

In casu, verifica-se que o Edital da Concorrência nº. 01 do SESI/DR/PB não 

restringiu a participação de empresas recém-constituídas, ou seja, aquelas constituídas 

no exercício em curso, possibilitando a apresentação de balanço de abertura, 

acompanhadas do seu termo de abertura e encerramento, para fins de habilitação 

econômico-financeira, desde que comprovada a boa situação financeira da empresa 

mediante a demonstração dos índices contábeis. 
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A propósito, vejamos as orientações da Obra Comentários ao Regulamento 

de Licitações e Contratos do SESI (2016, 137-138): 

 

A comprovação da boa situação financeira da empresa deverá 
ser avaliada mediante a aplicação de índices contábeis 
previstos no ato convocatório de forma objetiva. Assim, no 
instrumento convocatório para fins de habilitação econômico-
financeira, poderá ser exigido da licitante balanço patrimonial 
e demonstrações contábeis do último exercício social, ou 
balanço de abertura, no caso de empresa recém-constituída, 
que comprovem a situação financeira da empresa por meio do 
cálculo de índices contábeis, a exemplo do índice de liquidez 
corrente, calculado de acordo com a seguinte fórmula, 
usualmente utilizada pelos Departamentos Nacionais do SESI 
e do SENAI: ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante ≥ 1 
(maior ou igual a um) 

 
Ocorre que, a empresa proponente não atendeu ao requisito do Anexo II, item 

4.2, alínea “c”, deixando de demonstrar a situação financeira da empresa mediante os 

índices contábeis exigidos no instrumento convocatório, devendo, portanto, ser mantida 

a sua inabilitação pelos próprios fundamentos da decisão guerreada, em privilégio ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

b) Da prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e 

municipal. 

Quanto à exigência ao item 4.3, alínea “i”, do Edital de Licitação, percebe-se 

que o referido dispositivo editalício prevê a exigência de prova de inscrição do cadastro 

de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

Dito isto, dentre os motivos da inabilitação da empresa recorrente, verifica-se 

que a proponente não apresentou a Ficha de Identificação do Contribuinte – FIC, que 

constitui documento apto a comprovar a inscrição municipal ou estadual do licitante e 

sua compatibilidade com ramo de atividade do objeto contratual. 

Ocorre que, embora o Edital não especifique a apresentação da FIC, 

exigindo-se apenas a prova da inscrição do cadastro de contribuintes no âmbito 

estadual ou municipal relativo à sede do licitante, nos permite inferir que outro meio de 

prova da inscrição poderia ser considerado e admitido para efeito de atendimento ao 

dispositivo previsto no Edital e no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 
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Entrementes, compulsando os documentos de habilitação apresentados pela 

empresa recorrente, extrai-se que a licitante apresentou a Certidão Negativa de Débito 

Municipal, onde consta explicitamente o número da inscrição do contribuinte, prevendo 

a descrição da sua sede, assim como apresentou a Certidão Simplificada e Ato 

Constitutivo da empresa que prevê ramo de exploração econômica compatível com o 

objeto licitado. 

Subleva-se que, em razão do seu ramo de exploração econômica, a empresa 

licitante não está obrigada legalmente a se inscrever no cadastro de contribuintes 

estadual, conforme declaração juntada ao processo administrativo. 

Nesta senda, não seria razoável e proporcional a inabilitação da licitante em 

razão da não apresentação da Ficha de Identificação do Contribuinte – FIC, sobretudo 

quanto o Edital não faz explicitamente essa exigência, sendo possível a comprovação 

por outro documento idôneo capaz de fazer prova da inscrição, atendendo, portanto, o 

princípio do formalismo moderado que consiste: 

Na interpretação razoável quanto à forma do processo, com o 
objetivo de evitar que interpretação excessivamente literais 
privilegiem o formalismo, em prejuízo da real finalidade do 
processo, que é a busca da proposta mais vantajosa. 

 

Sobre o referido princípio leciona a doutrinadora Julieta Mendes Lopes 

Vareschini:1 

 
Nesse compasso, se o licitante demonstrou o cumprimento 
de determinada exigência, ainda que de forma diversa da 
solicitada, deve-se reputar satisfatória a atuação do individuo, 
não se cogitando a inabilitação ou desclassificação deste em 
face de meras irregularidades, que em nada comprometem a 
segurança e idoneidade da proposta ou dos documentos 
apresentados. 

 

Destaca-se, ainda, o entendimento entabulado no Acordão 1795/2015 do 

Tribunal de Contas da União2 - TCU, que prevê: 

  
É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de 
informação exigida pelo edital, quando a documentação 
entregue contiver de maneira implícita o elemento 

                                                 
1
 VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. Licitacoes e Contratos no Sistema “S”. 7. ed. Curitiba: Editora JML, 

2017. p.47. 
2
 Acórdão 1795/2015-Plenário, TC 010.975/2015-2, relator Ministro José Múcio Monteiro, 22.7.2015. 
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supostamente faltante e a Administração não realizar a 
diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por 
representar formalismo exagerado, com prejuízo à 
competitividade do certame. (Grifo nosso) 

 
 

Desse modo, merecia reparo a decisão de inabilitação da recorrente com 

base no não preenchimento do item 4.3, alínea “i”, do Edital de Licitação, tendo em 

vista que a documentação de habilitação apresentada contém de maneira implícita a 

prova da inscrição de contribuinte municipal, privilegiando o princípio do formalismo 

moderado. 

Todavia, considerando que o recurso administrativo interposto não reuniu 

todos os pressupostos recursais previsto no instrumento convocatório, torna-se 

prejudicado a alteração da decisão de inabilitação pautada no item 4.3, alínea “i”, do 

Edital de Licitação. 

IV. CONCLUSÃO.  

Ante o exposto, por tudo que consta no caderno processual, NÃO 

CONHECEMOS do Recurso Administrativo interposto, tendo em vista que não reuniu 

todos os pressupostos recursais necessários, conforme previsão do item 9.6.1 do Edital 

do Concorrência Nº. 001/2021 – SESI/DR/PB, mantendo a decisão de inabilitação da 

empresa ROCHA CONSTRUÇÕES ESTRUTURA E EVENTOS LTDA. 

 

Dê ciência desta decisão e publique-se. 

 

 

Campina Grande/PB, em 23 de abril de 2021. 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA 

DIRETOR REGIONAL DO SESI/PB 


