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Sr. Diretor, 

Consoante se infere da iNstruc&o processual, o presente processo versa Sobre o objeto da Reguisicao ne 33/2018, encartada as fls. 02, o gual consiste na locac&o de guarda `mêveis para armazenagem de aproximadamente 642 bens patrimoniais de propriedade da Faculdade, conforme especificacêes contidas no Termo de Referência de fls. 7O-v/71. 

pi 

A referida Reguisic&o culminou No Pregêo Presencial N* 06/2018, jungido 
as fis. 63/83. 

Ocorre ague, de acordo com a Ata de Julgamento de fis. 141/142, 
pertinente a& sess&o publica realzada em 26 de abril p.p., guando do exame dos 
documentos habilitatérios da participante vencedora da etapa de lances, guem seja, a 
empresa W.F. Self Storage Locacêo de Guarda Mêveis Ltda.-ME, constatou-se a 
ausência de Certidêes de Regularidade de Débitos perante as Fazendas Municipal e 
Federal, posta a  existência de pendências financeiras em ambos' os ambitos, 
COmprovada por meio da apresentacêo do Relatério de Situac&o Fiscal emitido pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (fls. 130), do Relatêrio Complementar de 
Situacêao Fiscal emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 131) e do 
Extrato de Débitos e Pendências para Emissêo de Certidao'`Mobiliëria emitido pela 
Secretaria Municipal da Fazenda de S&o Paulo (fls. 182). 

Em consonência com os subitens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 do Instrumento 
Convocatêrio, a Pregoeira concedeu o prazo de 05 (cinco) dias uteis para gue a licitante 
COMProVasse a regularizag&o de sua situac&o financeira diante das referidas Fazendas 
Publicas. 

Inconformada, a licitante classificada na Segunda colocacao, FTM 
Transportes Eireli - ME, interpês recurso administrativo, Cujas raz6es foram acostadas 
as (ls. 144/150, nas guais defende. em suma, due a empresa W.F. Self Storage 
Locac&o de Guarda Mêéveis Ltda.-ME nêo CUMPriu os comandos contidos no Edital, aos 
guais as participantes, e também a Administracê&o, est&o vinculadas, notadamente o 
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contido no subitem 6.3, o gual veda a apresentac&o de protocolos ou de solicitacêes em 

substituicao aos documentos exigidos para a participac&o no certame, e, ainda, due `a 

microempresa deverê apresentar TODOS (sic) os documentos de regularidade fiscal, 

ainda gue gualguer deles apresente restric&o”. Nao, tendo, pois, a empresa W.F. Self 

Storage Locacê&o de Guarda Méveis Ltda.-ME exibido as Certidêes exigidas nas alineas 

“C" e “d” do subitem 5.2, deve, ela, no entender da recorrente, ser declarada inabilitada 

para prosseguir na licitac&o. 

Em suas contrarrazoes, acostadas as fls. 159, a empresa recorrida aduz 

ter apresentado relatorios oficiais das Fazendas perante as guais possuia débitos, 

demonstrando, portanto, o impedimento de ofertar as Certidêes de Regularidade 

correspondentes na oportunidade da Sessêo. Neste tocante, relembra due o Edital 

concede um prazo para a regularizac&o das pendências financeiras e exibicêao dos 

documentos due a comprovem, raz&o por due compreende ter cumprido os redguisitos 

estabelecidos para a participacao no certame. 

Oportunamente, a Comissao de Julgamento de Licitacêes (CJL/FD), em 

analise do méêrito, ponderou por nêo reconsiderar a sua decisao, conhecendo do 

recurso e a ele negando provimento, arrimada, para tanto, nos seguintes fundamentos 

de direito: 

i) ague a Lei Complementar n* 123/2006 prevê prerrogativas as 

Microempresas e as Empresas de Pegueno Porte, dentre elas o direito de provar a sua 

regularidade fiscal e trabalhista em momento posterior a Sess&o, guando persistirem 

débitos, consoante preconiza o seu $ 1* do artigo 43; 

i) gue a licitante vencedora da etapa de lances apresentou documentos 

oficiais gue revelavam a.existência de débitos perante as Fazendas Federale Municipal, 

razao pela aual, em. subsuncêo aos comandos do Edital, os duais reproduzem os 

especificados na referida Lei Cornplementar no 123/2006, foi-Ihe garantido o prazo de- 

05 (cinco) dias uteis para comprovar a regularizac&o de tais pendências, mediante a 

apresentacao das respectivas Certidêes; 

ii) due o principio da vinculag&o ao instrumento convocatorio foi 

preservado pela Administrac&o, cujo texto “foi aplicado com justeza e retidao”,   
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Esta é a breve sintese do due até agui foi processado. 

Feita a analise juridica por esta unidade consultiva, o recurso dever& ser deliberado por Vossa Senhoria, conforme comanda o subitem 5.5.3 do Edital, a seguir transcrito: | 

5.5. 3. A Comissêo de Ju gamento de Licitac6es podera reconsiderar sua decisêo ou fazer o recurso Subir, devidamente informado, & autoridade Competente. 

Com efeito, todos os argumentos e os fundamentos de direito lancados 
` pela Comiss&o de Julgamento de Licitacêes (CJL/FD) se revelam muito bem colocados 
e pareados com a mais atual jurisprudência, tornando tal decis&o irretocavel. 

De toda sorte, acrescentamos gue a licitacao destina-se a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a administrac&o e a Promocê&o do desenvolvimento 
nacional sustentêvel, devendo ser processada em rigida conformidade com os 
principios basicos especificados no artigo 3% da Lei Federal n* 8.666/1 993, dentre eles o 
da legalidade, e demais gue Ihes forem correlatos. 

Nesta toada, a Lei Complementar ne 123/2003 estabelece normas gerais 
relativas ao tratamento diferenciado e favorecido dispensado as microempresas e as 
empresas de pedgueno porte, inclusive em procedimentos licitatêrios no ambito dos 
Poderes Publicos, e, em seu Capitulo V, prevê especificidades para o acesso aos 
Mercados, dentre as duais a possibilidade de comprovar a sua regularidade fiscal e 
trabalhista em momento posterior & sess&o publica. É o gue dispêem o artigo d2eo8 
19 do artigo 43: 

Art. 42. Nas licitac6es. publicas, a COMProvacao de regularidade fiscal 
e trabalhista das microempresas e das empresas de pedgueno porte 
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato. 

Art. 43. As microempresas e as empresas de pedgueno porte, por ocasiëo 
da  participacêo em certames licitatérios, dever&o apresentar toda a 
documentacêo exigida para efeito de Comprovacêo de regularidade fiscal. 
mesmo due esta presente alguma restricêo. 

$ 1? Havendo alguma restric&o na cComprovacao de regularidade fiscal e 
trabalhista, serê assegurado o prazo de cinco dias uteis, cujo termo inicial 
correspondera ao momento em gue o proponente for declarado vencedor 
do certame, prorrogado por igual periodo, a critério da administrac&o 
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publica, para regularizac&o da. documentacêo, para pagamento ou 

parcelamento do débito e para emissêo de eventuais certidêes negativas 

ou positivas com efeitos de certid&o negativa. 

e 

Como se sabe, em persistindo débitos perante as Fazendas Publicas, * 

nao é possivel a emissêo de Certidêo, ainda gue seja para atestar a irregularidade da 

pessoa. Nestes casos, nêo resta outra alternativa aguele gue necessita comprovar a 

sua situacao fiscal senêo a oferta dos extratos oficiais de suas dividas, como o fez, 

alias, a licitante recorrida. 

De aualguer modo, em se tratando. de licitante enduadrada como 

Microempresa ou Empresa de Pedgueno Porte, é possivel due, apos a sessêo publica, 

no prazo legal, aaguela regularize as pendências financeiras due possua perante as 

Fazendas Publicas, para, ent&o, comprovar sua regularidade fiscal perante a 

Administrac&Ao contratante, conforme determina a Lei Complementar n* 123/2006, a gual 

esta Entidade deve integral e rigoroso cumprimento. 

Este entendimento decorre da interpretac&o conjunta do $ 1* do artigo 43 

do Estatuto das Microempresas e das Empresas de Pegueno Porte com o artigo 4%, $ 1%, do 

Decreto Federal n* 8.538/2015, o gual assim dispêe: 

Art. 4% A 'comprovacëo de regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pegueno porte somente ser& exigida para efeito de 

contratacëo, e nêo como condic&o para participaca&o na licitacêo. 
$ 1% Na hipotese de haver alguma restricao relativa & regularidade fiscal 
guando da comprovac&o de gue trata o caput, serê assegurado prazo de 
cinco dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizac&o da 
documentac&o, a realizac&o do pagamento ou parcelamento do débito e 
a emissêo de eventuais certidêes negativas ou positivas com efeito de 
certidao negativa. [grifamos] ) 

Neste sentido, segue entendimento emanado do Tribunal de Contas da 

Uniao: 

“SUMARIO: REPRESENTACAO. POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM 
PROCEDIMENTO LICITATORIO REALIZADO NO AMBITO DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIËNCIA E TECNOLOGIA DO 

'RIO DE JANEIRO - IFRJ. DESCLASSIFICACAO DE LICITANTE EM 
DESACORDO COM A NORMA LEGAL. POSSIBILIDADE DE AS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE 
COMPROVAR REGULARIDADE FISCAL NO ATO DA CONTRATAGAO. 
CONCESSAO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVA. NAO ACOLHIMENTO 
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DAS AUSTIFICATIVAS.  CONHECIMENTO.  PROGEDE | DETERMINACAO. ROCEDÊNCIA. 
RELATORIO 
Adoto como Relatêrio a iNStruc&o do Auditor Federal de Controle Externo da Secex/Ry, COM Cujas conclusêes manifestou-se de acordo o corpo diretivo da unidade técnica: 
(3) 
41.8 an. 42 nêao da margem a controvêrsias- a coOmprovacê&o de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pegueno porte Somente serê exigida para efeito de assinatura do contrato. 32.A aplicac&o desse dispositivo é direta e Objetiva, somente deveré ser cobrado instrumento gualguer gue comprove a regularidade fiscal nesse caSO, para efeito de assinatura de Contrato e€ logicamente se fosse a vencedora. Até esse momento nada seria feito, muito menos impedir gue ela a licitante com pendência junto ao fisco continuasse no procedimento licitat6rio. nem mesmo gue ela nêo tivesse comparecido & Sesséo de abertura dos envelopes de habilitac&o inicial A lei nao prevé essa hipotese. 

33. @uanto & aplicacê&o do caput do art 43 nêo existe contradicêo possivel em relac&o ao caput do art. 42 porgue o primeiro cuida dos documentos gue devem ser apresentados pelas licitantes. enguanto gue Oo Segundo trata do prazo em gue tais beneficiërias dispêem para gue cOMDIovem, pelo instrumento adeguado. gue esfarjam regulares com o 

Ee) 
53. A redacëo do art 43 da Lei Complementar n* 123/2006 & de COmpreensêo cristalina, nêo deixando margem para interpretacëo falaciosa ou casuistica, tendo em vista due expressamente afima gue o due deve. ser apresentada, por. ocasiëo da participacê&o em certame licitatorio, é a documentacéo exigida para feito de cComprovacëo da regularidade fiscal. 
54. Apresentada essa documentacëo, ainda gue ficasse constatado gue a licitante (microempresa) estivesse em débito com o fisco municipal 
(restric&o na comprovacëo fiscal) entëo a Administracë&o Publica deveria 
aplicar, sem divida alguma, o due impêe o teor do $ 1% do art. 43, ou 
Seja, assegurar o prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo inicial 
corresponderia ao momento em due o proponente fosse declarado o 
vencedor do certame. 
$5. Como se observa, viesse a Representante se lograr vencedora ou 
nêo da TP n* 03/2011/IRFJ, pouco importa, o IFRJ nêo poderia impedi-la 
de continuar no certame, em virtude de estar, guando da anélise da 
documentac&o, em débito com o fisco municipal. 
96. A regra contida na redac&o do $ 1? do art. 43 n&o permite 

` interpretac&o diversa da gue literalmente se tem no sentido de gue a 
microempresa estaria obrigada a regularizar a. situacëo fiscal no prazo 
estipulado, para gue, sendo vencedora, fosse contratada. Em caso 
contrêrio, al sim, restaria & Administrac&o Publica, com fundamento do $ 
2%, declarar a decadência do direito da licitante ê contratac&o e convocar 
as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéëo, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitacëo. 

(-) 
90. Dessa (forma, nê&o merece crédito `o argumento de gue a Representante nêo teria apresentado em sua documentacëo     
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comprovante da situacëo fiscal. Essa condicê&o era clara para o IFRJ em 
consulta ao Sicaf e absolutamente néo interessava nem cabia a 
Administracëo Publica fazer conjecturas sobre essa condicéo, muito 

menos inabilitê-la pela suposta auséncia desse elemento, devendo ter 
dado prosseguimento ao certame. 

(.) 
VOTO 
Gis) 
15. A redacao do referido normativo ê clara guanto ao momento em due 

se deve exigir a comprovacao de regularidade fiscal das microempresas 
`e empresas de pegueno porte, configurando-se, assim, como indevida a 

inabilitac&o da empresa Kin Construcêes Ltda. na Tomada de Precos 
NS 03/2011. | 
16. Registre-se gue, consoante destacado pela unidade técnica, o 

afastamento indevido da empresa pode ter impedido gue a Administracêo 
Publica tivesse a oportunidade de se valer de proposta mais vantajosa.” 

! (Ac6rdao n* 976/2012 - TCU - Plendrio, Processo n* TC-034.666/2011-7) 
[grifamos] 

Do auanto visto, parece-nos incontroverso due, em se tratando de 

Microempresas e de Empresas de Pegueno Porte, se comprovado, na fase de 

habilitacao, gue a licitante concorrente possui débitos perante as Fazendas Publicas, o 

momento para atestar a sua regularidade fiscal fica postergado para a assinatura do 

Contrato, observado o prazo legal para a exibic&o das Certidêes suscitadas no 

Instrumento Convocatêrio. 

Finalmente, é preciso gue ressaltemos a importência de interpretar-se os 

dis eN ies previstos no Edital com vistas aA ampliacêo da competic&o, de modo a 

 ensejar a melhor aduisic&o possivel por parte da Administracêo, o gue vai ao encontro 

do guanto preconizado no subitem 12.2 do Instrumento Convocatêrio: 

“12.2. As normas disciplinadoras deste Pregêo Presencial ser&o sempre 

interpretadas em favor da ampliac&o da disputa entre as proponentes, 

desde gue néo comprometam o interesse da Administracêo e respeitem a 
igualdade de oportunidade entre as licitantes.” 

Portanto, diante da assertividade com aue a CJL/FD apreciou o méêrito do 

recurso de fls. 144/150, concordamos com a negativa de provimento, bem como 

entendemos gue a manifestacêo de fs. 167/172 poder& ser adotada por Vossa 

Senhoria como razêo de decidir. 

st 'GFED- 1.2, 03 de julho de 2018. 
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