
PARECER N° 071-2015/ ASSESSORIA JURíDICA / SENAC-DF

PREGÃO N° 14/2015. SMARTWAVE NETWORKS DO

BRASIL LTDA - ME. PEDIDO DE REVISÃO.

Senhor Diretor Regional,

Trata-se de pedido de revisão, interposto pela empresa Smartwave

Networks do Brasil Ltda - ME, no processo de licitação Pregão Presencial nO

14/2015.

Da Admissibilidade

O pedido de revisão foi baseado na Lei n° 9.784/99, que regula o

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Deve-se esclarecer que a referida lei é aplicável, exclusivamente, à

Administração Federal, e o Senac não é um ente público federal, também, o art. 22

da Resolução Senac n? 958/2012 prevê, somente, uma possibilidade de recurso no

processo de licitação.

Contudo, como o Senac é obrigado a realizar processo de licitação,

e sendo ele uma forma de processo administrativo, tal qual como o descrito na lei n?
8.666/93, podemos aplicar, subsidiariamente, a lei nO9.784/99.

Portanto, o presente pedido é admissível, na forma do art. 65 da Lei

n° 9.784/99.

Do Relatório

A referida empresa interpôs pedido de revisão, contra a decisão de

sua inabilitação, no processo de licitação Pregão Presencial nO1412015. ~
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Em suas razões a empresa requerente alega que a decisão de sua

inabilitação, em sede de Recurso, que se deu com base no descumprimento do

Decreto na 50.691/2009, do Município de São Paulo, não deve prosperar, uma vez

que a referida norma, em momento algum, diz que "se as Certidões fossem

apresentadas separadamente na teria a comprovação de débitos para com a

municipalidade".

Acrescenta, ainda, que a "certidão negativa expedida pelo

Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município de São Paulo, apresentado

no certame e aceito pela Comissão de Licitação, já supriu todas as exigências de

regularidade fiscal ...".

A empresa ora requerente alegou, também, que como não lhe foi

exigida a certidão imobiliária, no edital, ela entendeu que não era necessária a

apresentação da mesma, mesmo porque ela diz não ser proprietária de imóvel na

cidade de São Paulo, onde está sediada.

Em seu pedido de revisão, a empresa que requerente juntou a

Certidão Negativa de Tributos Imobiliários, com situação regular, na data da

realização do certame.

Ao final, a empresa requer a revisão da decisão de sua inabilitação,

no processo licitatório Pregão Presencial na 14/2015.

Da análise

o pedido toma por base o art. 65 da Lei na 9.745/99, que diz:

"Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão

ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem

fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a

inadequação da sanção aplicada."

De fato, há a necessidade de revisão dos atos administrativos

quando um fato novo ou uma circunstância relevante altere a realidade da situação

fátic.a. do processo administrativo, para que não se prejudique os entes que deJ~l

participem. ~
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No caso em questão a empresa requerente foi inabilitada, após a

análise de um recurso interposto no processo de licitação Pregão Presencial n°

14/2015, por não ter apresentado a sua comprovação de regularidade fiscal perante

o município em que tem sede.

Ocorre que, quando da análise do referido recurso, foi constatado

que a legislação do Município de São Paulo, onde tem sede a empresa ora

requerente, estabelecia que a comprovação de regularidade fiscal, perante a

Fazenda Municipal, deveria ser feita mediante a emissão de duas certidões, como

se vê no Decreto municipal nO50.691/2009.

"Art. 10. A prova de regularidade fiscal tributária perante a Fazenda Municipal far-
se-à mediante a emissão das seguintes certidões:
I - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria
Municipal de Finanças, quanto aos tributos mobiliários;
11 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários, expedida pela Secretaria
Municipal de Finanças, quanto aos tributos imobiliários."

Ao que se pode ver no processo licitatório em questão, a empresa

recorrida só apresentou a primeira certidão, não tendo apresentado a segunda, o

que não comprovava a regularidade fiscal da referida empresa perante a Fazenda

Municipal em ela tem sua sede.

Dessa forma foi descumprido o item 6.1.4, c, do Edital de Licitação

Pregão Presencial nO14/2015.

Contudo, em seu pedido de revisão a ora requerente juntou a

Certidão Negativa de Débitos Tributários Imobiliários, válida à época da abertura do

certame, o que comprova a sua regularidade fiscal.

Dessa forma, comprovado o cumprimento da exigência editalícia,

mesmo que a posteriori, esta Assessoria Jurídica entende pela possibilidade de

reconsideração da decisão de inabilitação da empresa ora requerente.

Do Parecer

Diante do que foi exposto, e com base no Edital de licitação, no

Regulamento de Licitações e Contratos do Senac (Resolução Senac n° 958/2012),

nas demais legislações correlatas e nos princípios constitucionais, esta AssessO?J)
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Jurídica opina pelo deferimento do pedido de revisão interposto empresa América

Smartwave Networks do Brasil Ltda - ME, com a consequente manutenção de sua

habilitação no processo licitatório Pregão Presencial nO14/2015.

É o parecer, S. M. J.

Brasília, 08 de julho de 2015.

~L,-L
Thales Pereira Oliveira

Advogado
Chefe da Assessoria Jurídica
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