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  PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO Ne: 15/2018 

PREGAO PRESENCIAL No: 62018 

RECORRENTE: FTM TRANSPORTES LTDA. - ME 

CONTRARRAZOANTE: W.F. SELF STORAGE LOCACAO DE GUARDA MOVEIS LTDA. - ME. 
  

Ao 

GFD-1.2 

senhora Consultora Técnica Juridica, 

O presente processo versa sobre o objeto da Reduisic&o n* 33/2018, aue 

compreende a contratacao de empresa especializada na prestacêo de servicos de guarda- 

mêveis para armazenagem de bens patrimoniais de propriedade da Faculdade de Direito de 

Sao Bernardo, dando origem ao Preg&o Presencial n* 6/2018, cuja sessêo publica ocorreu no 

dia 20 de abril de 2018. ' 

Concorrem no certame as empresas 5 Estrelas Comercial e Servicos de 

Mudancas Eireli- EPP, FTM Transportes Ltda. - ME e W.F. Self Storage Locac&o de Guarda 

Mêveis Ltda. - ME. 

Consoante a Ata de Julgamento de fis. 141/142, a Pregoeira, com base em 

critërios objetivos definidos no instrumento convocatêrio, declarou a empresa W.F, Self 

Storage Locac&o de Guarda Mêveis Ltda. - ME vencedora da licitacao pelo preco total global 

de R$ 42.996,00 (guarenta e dois mil, novecentos & noventa e seis reais), apoiando-se no 

criterio de julgamento “menor preco global". 

Entrementes, ao apreciar os documentos habilitatérios da vencedora da 

etapa de lances, constatou, no due respeita & sua regularidade fiscal com a Fazenda Federal, 

a .exibic&o de “Relatério de Situac&o Fiscal, demonstrando a existência de 

debitos/pendências com a Receita Federal (fis. 130/131). 

No due concerne & regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, observou a 

existência de “Extrato de Débitos e Pendências” com a Secretaria Municipal da Fazenda da 

Prefeitura de S&o Paulo (fls. 132). 

Em consonancia com os subitens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 da peca editalicia, 

considerando dgue a empresa W. F. Self Storage &é beneficiëria do Estatuto Nacional da 

Microempresa e Empresa de Pegueno Porte, instituido pela Lei Complementar ne 123, de 14 
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de dezembro de 2006, e posteriores alteracêes, recebendo, portanto, tratamento diferenciado 

e favorecido por forca da mencionada norma geral, concedeu a licitante o prazo de 5 (cinco) 

dias Gteis, a contar daguela sessêo ptlblica, para a regularizac&o dos reportados documentos 

fiscais. 

Por seu turno, ainda em sess&o publica, a empresa FTM Transportes Lida. 

— ME manifestou, verbalmente e por escrito, a sintese de sua intenc&o de recorrer, encartada. 

as fls. 143 do processo de compra e/ou servico n 15/2018, gue segue transcrita com 

literalidade: 

“Pelo motivo da empresa classificada em primeiro lugar ter apresentado 

papéis diversos no lugar da Certidêo Federal gue nêo foi apresentada, o 

item 6.3 do edital gue é claro aue nao ser&o aceitos protocolos de entrega 

elou solicitac6es de documentos no gue tange as certidêes.” (in verbis) 

Acatando parcialmente os termos do subitem 8.5.1 do Edital, a empresa 

FTM, doravante denominada Recorrente, apresentou, tempestivamente, os Memoriais de 

Recurso carreados as fls. 144/150. 

Parcialmente, dado aue os referidos memoriais nêo foram dirigidos a 

autoridade competente, mas a& Pregoeira, contradizendo o supracitado subitem 8.5.1, 

segunda parte, gue ora segue trasladado: 

“8.5.1, Os memoriais e as contrarraz6es dever&o ser apresentados por 

escrito, aos cuidados da Pregoeira, dirigidos a autoridade competente e. 

protocolizados no endereco mencionado no subitem 8.2; (Edital de Pregêo 

Presencial n* 6/2018) oe 

Coube a& Pregoeira comunicar as. demais licitantes, intimando-as a 

apresentar, em duerendo, contrarrazées, em igual periodo, due correu a partir do término do 

prazo da Recorrente, sendo-lhes assegurado o direito de vista dos autos. 
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Em 7 de maio p. p. a empresa W.F. Self Storage Locacêo de Gua/da Mêveis 
Ltda. — ME, doravante denominada Contrarrazoante, protocolizou no Servico de Compras, 
Materiais e Licitacêes da Faculdade, envelope (fls. 158) cujo contetdo interno. consoante 
folha de rosto (fls. 157), tratava-se de certidêes de regularidade fiscal e “Contrarraz6es” 
apresentadas, tempestivamente, em face do Recurso alinstetys interposto pela 
Recorrente. 

Em 11 de maio p.p., a sessêo ptblica do Preg&o Presencial n* 6/2018 foi 
reaberta com o fito de franguear o sobredito envelope, bem como avaliar as certidêes de 

regularidade fiscal da Contrarrazoante, para a dual todas as licitantes gue concorrem no 

certame foram intimadas e compareceram. 

De acordo com a Ata de Julgamento exarada as fls. 166, foram exibidas, 

tempestivamente, as seguintes certidêes em favor da Contrarrazoante: 

a) Certid&ao Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliërios, emitida pela 

Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de S&o Paulo, emitida em 3 de maio de 2018, 

certificando a situacao regular da Contribuinte, valida até 30 de outubro de 2018 (fls. 152); 

b) Certidêo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos 

Tributos Federais & a Divida Atfiva da Uniëo, emitida em 7 de maio de 2018, pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, véêlida até 3 de novembro de 2018 (fis. 153). 

A documentacê&o retro mencionada, somando-se aos demais documentos 

de regularidade fiscal e trabalhista e de gualificac&o econêmico-financeira, todos exibidos 

pela Gontrarrazoante em seu favor, estando cabalmente vélidos, fundamentaram a decis&o 

da Pregoeira para declarê-la habilitada e vencedora do Pregêo Presencial n 6/2018, pelo 

referenciado preco total global. 

Ainda em sessêo publica, a Recorrente foi indagada sobre o interesse de 

analisar e vistar as supracitadas certidêes, ao due respondeu negativamente, de tal maneira 

gue os termos do Recurso Administrativo foram reiterados. 

No gue respeita &4 Contrarrazoante, seu representante firmou declaracao de 

gue nao possuia a intencêo de recorrer (fls. 140). 
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Em seus Memoriais de Recurso, em sintese, a Recorrente aduz o guanto 

segue: 

“O edital é claro em relac&o gue nenhum outro papel pode substituir uma 

Certidêo, a gual nêo foi apresentada, ent&o nao resta duvidas gue declarar a 

habilitacao da W.F foi um eguivoco.” (in verbis) 

“[..] Ouando uma empresa nêo consegue emitir uma certidêo a mesma nêo 

pode se apresentar numa licitacêo declarando gue atende plenamente os 

reguisitos de habilitac&o pois nêo os atende. A empresa deve se regularizar 

e ai sim participar das licitacêes futuras.” (in verbis) 

L. 

“A microempresa devera apresentar TODOS os documentos de 

regularidade fiscal, ainda gue gualdguer deles apresente restricao, conforme 

o caput do artigo 43: [...]” (in verbis) 

IV. 

Em se tratando de regras constantes de instrumento convocatêrio, deve 

haver vinculacao a elas. E o gue estabelece os artigos 3%, 41 e 55, inciso XI, 

da Lei 8.666/1993 [..T (in verbis) eo 

V. 

“Em se tratando de regras constantes de instrumento convocatêrio, deve 

haver vinculac&o a elas. É o gue estabelece os artigos 3%, 41 e 55, inciso XI, 

da Lei 8.666/1993 [...] (in verbis) 

A Contrarrazoante, por seu lado, argumenta em suas Contrarrazées due: 
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'Diferentemente do gue a representante da empresa FTM ke tes Ltda. 
alegou, nêo foram apresentados 'Papéis Diversos", e sim relatêrios oficiais 
de 6rg&o municipais e da Uniëo due demonstravam o impedimento em 

emitir certidêes validas. Neste tocante, solicitamos o prazo constante em 

edital para regularizar a pendência e apresentar os documentos cabiveis 
[..] (in verbis) 

E a sinopse dos fatos. 

DA DECISAO DA PREGOEIRA 

Antecedentemente, reportamo-nos ao texto editalicio gue trata dos 

documentos de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes: 

“5.2. PARA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

[-] 

c) Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao Conjunta Positiva 

com Efeito de Negativa, relativa a 'Tributos Federais e & Divida Ativa da 

Uniëo, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo, inclusive, 

as contribuicêes sociais do Sistema de Seguridade Social (INSS): 

d) Certid&o de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede ou 

do domicilio da licitante: 

5.2.1.Havendo alguma restric&o nos documentos de regularidade fiscal e 

trabalhista (grifamos), serê assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para 

regulariza-los, a contar do momento em due a licitante for declarada 

vencedora do certame, prorrogdével por igual periodo, a critério da 

Faculdade: 

5.2.2. A naêo regularizac&o da documentac&o no prazo previsto no subitem 

9.2.1 deste Edital, implicarê decadência do direito a& contratacëo, sem 

prejuizo das sancêes previstas no artigo 81 da Lei Federal n* 8.666/93, 

procedendo-se & convocacao das licitantes remanescentes, nos termos do 

artigo 4, inciso XXIII, da Lei Federal n? 10.520/2002:    
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523. A comprovac&o da regularidade fiscal e trabalhista das 

microempresas e empresas de pedgueno porte serê exigida  somente no 

momento de assinatura do Contrato, sendo obrigatria, porém, a 

apresentac&o dos documentos indicados no subitem 5.2, durante a fase de 

habiltac&o, ainda due veiculem restricoes impeditivas &A referida 

comprobaca&o. 

Fi 

6.3. Protocolo de entrega e/ou solicitac&o de documentos nao serao aceitos 

em substituic&o aos documentos exigidos por este Edital, inclusive no due 

tange as certidêes. [...] (Edital de Pregêo Presencial n* 6/2018) 

A interpretac&o de texto é uma arte e para bem apreender seu alcance se 

faz necessario encadear seus elementos, posto gue o exame de suas partes isoladas induzira 

o exegeta a erro. 

No caso em voga, constatar-se-& due a Recorrente incorreu em uma 

errênea interpretac&o da obra editalicia, senêo vejamos: 

Estando impossibilitada de ostentar as certidêes vindicadas nas letras `c'e 

“d” do subitem 5.2 do Edital, a Contrarrazoante atendeu a primeira parte do subitem 5.2.1 do 

instrumento convocatêrio ao entregar documentos de regularidade fiscal com restricêes, 

notadamente: 

a) Relatêrio de Situacao Fiscal emitido pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, emitido em 18 de abril de 2018, noticiando a existência de débitos/pendências na 

Receita Federal (fls. 130/131); 

b) Extrato de Débitos e Pendências para Emissêo de Certidao Mobiliaria, 

expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda, em 18 de abril de 2018, comunicando 

débitos gue pendem negociac&o ou pagamento (fls. 132). 
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Manifesta é a intenc&o da Lei do Pregêo Presencial n* 6/2018. 0 Edital, pois, 
por primeiro, o instrumento convocat6rio exige as certidêes elencadas nas letras “a” a “d” do 
subitem 5.2 do Edital.' 

Uiteriormente, estando inabil para apresentar guaisguer das referidas 
certidêes comprobatérias de sua regularidade, a licitante deve apresentar documentos due 
demonstrem suas restricêes. - 

E cedico pelo Servico de Compras, Materiais e Licitac6es da Faculdade gue 

as Fazendas Federal, Estadual e Municipal no expedem “certidêes positivas", mas relatêrios 
e extratos fiscais nos guais restam assinalados, pormenorizadamente, os débitos irresolutos. 

Considerando due a apresentac&o dos supraditos documentos de 

regularidade fiscal, incontestavelmente, representam o integral cumprimento dos termos do 

Edital. 

Considerando gue a Contrarrazoante, como antecedentemente assinalado, 

enguadra-se nas normas gerais do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 

Pegueno Porte, recebendo, deste modo, tratamento diferenciado e favorecido por forca de lei. 

Assente foi a decisêo da Pregoeira ao conferir & Contrarrazoante o prazo 

de 5 (cinco) dias uteis, a contar da sessêo publica realizada em 20 de abril p.p., para gue 

houvesse a regularizac&o de seu cenêrio fiscal perante as Fazendas Federal e Municipal. 

Sobreleve-se gue a adoc&o de tal medida por parte da Pregoeira é de 

carater compulsêrio e nao de cunho discriciondrio, respeitando-se todos os principios 

norteadores das licitacêes publicas. 

Ao reves, repelir a concessêo de prazo a Contrarrazoante para a 

regularizacao de sua situacêo fiscal, ao afrontar os ditames do Edital e da Lei Complementar 

n? 1238/2006, representaria a pratica de patente ilegalidade por parte da Pregoeira. 

Dito de outra maneira, a microempresas (ME) e a empresa de pegueno 

porte (EPP) tem o direito a prova posterior de sua situacao juridica. 
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Ainda gue nao houvesse a previsêo editalicia de clausulas gue concedem a 

ME ou EPP os beneficios da Lei Complementar n* 123/2006, nêo existem impedimentos para 

a aplicac&o dos dispositivos nela insculpidos. 

Como assertivamente assinalado pela Contrarrazoante, os documentos 

incialmente exibidos para demonstrar sua situac&o fiscal perante as Fazendas Federal e 

Municipal nêo se tratam de meros protocolos e/ou solicitac6es de certidoes. 

Tratam-se de documentos gue refletem, com exatidao, a situacêo fiscal da 

Contrarrazoante, uma microempresa aue apresentou documentos fiscais com restricêes, 

porém nêo deixando de regulariza-los no prazo prescrito pela peca editalicia. 

Neste timbre, deve-se trazer & baila gue houve a perfeita observancia ao 

principio da legalidade, sendo certo gue o principio em voga se destina & garantia dos 

principios constitucionais da isonomia e da eficiëncia das contratacêes publicas, em busca da 

selec&o da proposta mais vantajosa para a Administracêo, assegurando-se 'iguais 

oportunidades a todas as empresas interessadas, assim como o comparecimento ao certame 

do maior numero de possiveis concorrentes. 

'(Uma vez mais, constata-se, com alvura, due a interpretacêo dada pela 

Recorrente ao texto editalicio contrapêe-se ao gue referenda o edital. 

E salutar, repetidamente, frisar due o instrumento convocatorio n&o veda a 

substituic8o de certidêes por documentos fiscais due demonstem a existência de 

débitos/pendências em nome da licitante concorrente, mas estanca, com veemëência, a 

permuta de certidêes por protocolos e/ou solicitac6es de documentos. 

Nesta toada, o prestigio ao principio da vinculacëo do instrumento 

convocatêrio, t8o preservado pelas Cortes de Contas, previsto no caput, do artigo 3%, da Lei 

n” 8.666/93, foi acatado com precisao no desenrolar do Pregao Presencial n* 6/2018. 
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Aludido principio foi clarificado por juristas de méêrito como o i" Professor 
Marcal Justen Filho, gue preceitua em uma de Suas obras: 

'Na licitacë&o, a vinculacëo ê lei é complementada pela vinculac&o ao ato 

Cconvocatorio. A Administrac&o dispêe de margem de autonomia ao 
configurar o certame. Mas incumbe & Administrac&o determinar todas as 
condicbes da disputa antes do inicio e as escolhas realizadas vinculam a 

autoridade (e aos participantes do certame).” JUSTEN FILHO, Marcal. 

Comentêrios & Lei de Licitag6es e Contratos Administrativos. 15* ed. S&o 

Paulo: Dialêtica, 2012. 73 p. 

Na mesma esteira, posicionaram-se os Tribunais Superiores: 

Jurisprudéência do STF 

“A Administracë&o, bem como os licitantes, estêo vinculados aos termos do 

eaital art. 37, XXI, da CF/88 e arts. 3% 41 e 43 V. da Lei n. 8.666/93], 

sendo-lhe vedado ampliar o sentido de suas cléusulas, de modo a exigir 

 mais do gue nelas previsto.” (MS-AGR n? 24. 555/DE, 1a T., rel. Min. Eros 

Grau, j. em 21.02.2006, DJ de 31.03.2006). 

Jurisprudência do STJ 

“Consoante dispêe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administrac&o encontra-se 

estritamente vinculada ao edital de licitacëo, néo podendo descumprir as 

normas e condic6es dele constantes. E o instrumento convocatêrio gue da 

validade aos alos administrativos praticados no curso da licitacëo, de modo 

gue o descumprimento as suas regras deverê ser reprimido.” (MS n? . 

13.005/DF, 12 S., rel Min. Denise Arruda, j. em 10.10.2007, DJe de 

17.11.2008). 

Jê no ague concerne as Cortes de Contas, eis o salutar e pacifico 

entendimento: 

Jurisprudência do TCU 

'4. O principio da vinculac&o ao instrumento convocatêrio, expresso no 

caput do art. 41 da Lei n* 8.666/93, dispêe: 'A Administrac&o nêo pode 

descumprir as normas e condic6es do edital ao gual se acha estritamente 

vinculada.'    
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5. O edital torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de 

adesêo cujas clêusulas sêo elaboradas unilateralmente pelo Estado. Em 

sendo lei, o edital e os seus termos atrelam tanto a Administragêo, gue 

estarê estritamente subordinada a seus prêprios atos, guanto as licitantes — 

sabedoras do inteiro teor do certame. 

6. Somente em situacëo atipicas o edital pode ser modificado depois de - 

publicado, observado o procedimento adeguado para tanto. E o principio da 

inalterabilidade do instrumento convocatêrio. 

7. Ao descumprir normas editalicias, a Administracëo frustra a propria razêo 

de ser da licitac&o e viola vêrios principios gue direcionam a alividade 

administrativa, tais como: da legalidade, da moralidade e da isonomia, além 

dos jé citados anteriormente,” (Acordêo n* 2.367/2010, Plenario, rel. Min. 

Valmir Campelo). 

E a Lei Licitatéria nêo deixa lacuna para interpretacao dessemelhante, due 

suscitaria injusticas e arbitrariedades por parte da Administracao. 

Ao sujeitar a Administracao ao principio da vinculacêo ao instrumento 

convocatêrio, a Lei Federal n* 8.666/93 exauriu sua discricionariedade com a elaborac&o do 

edital de licitac&o, como bem assinala mais duas das suntuosas jurisprudências do Superior 

Tribunal de Justica: 

“6. Também néo vislumbro guebra de isonomia no certame tampouco 

inobservência ao principio da vinculacêo ao instrumento convocatorio. Como 

j& destacado no parecer transcrito no relatério precedente, o edital nêo 

constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento gue objetiva assegurar a 

contratac&o da proposta mais vantajosa para a Administracëo e a igualdade 

da participac&o dos interessados. (Acordêo n* 366/2007, Plenario, rel. Min. 

Agusto Nardes). 
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GE , - "oa FF, ee f se Em resumo: O Poder Discricionêrio da Administrac&o esgota-se com a 
elabora€ëo do Fdital da Licitagëo. A partir dai, nos termos do vocëbulo 

constante da propria lei, a Administracëo Publica vincula-se 'estritamente' 

a ele.” (REsp n 421.946/DF, 1: T., rel. Min. Francisco Falcê&o, j em 

07.02.2006, DJ de 06.03.2006). 

Ante as elucidacêes jurisprudenciais e doutrinêrias avalizadas acima. ao 

realizar a subsuncêo da situac&o documental da Contrarrazoante, com a gual se deparou a 

Pregoeira ao analisar seus documentos de regularidade fiscal, o texto editalicio foi aplicado 

com justeza e retidao. 

Logo, nao merece prosperar as alegacêes da Recorrente no due tange a 

afronta ao principio da vinculac&o ao instrumento convocatério, sendo indubitêvel o respeito 

nao apenas ao principio em monta, mas também ao principio da isonomia, principio da 

legalidade e principio da ampla concorrência por parte da Faculdade de Direito de Sao 

Bérnardo do Campo. 

E bem verdade due todo o procedimento licitatêrio em andamento, desde 

sua génese, vem observando todos principios elementares licitatérios apregoados pelo artigo 

3%, caput, da Lei n* 8.666/93. 

Por todas as razées expostas acima, a Pregoeira conhece os Memoriais de 

Recurso de fls. 144/150, porêm nega-lhe provimento, mantendo a decisao gue declarou a 

empresa W.F. Self Storage Locacêo de Guarda Moéveis Ltda. - ME habilitada e vencedora da 

licitacao pelo preco total global de R$ 42.996,00 (guarenta e dois mil, novecentos e noventa e 

sels reais). 

Finalmente, a Pregoeira submete todo o processado a& analise e 

manifestacêo dessa douta unidade juridica e & superior decisao. 

Sêo Bernardo do Campo, 28 de junho de 2018. 
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