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PARECER N° 0105-2015 / ASSESSORIA JURÍDICA / SENAC-DF 

 

CONCORRÊNCIA Nº 18/2015. 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
INTERPOSTO POR COMERCIAL DE 
PLÁSTICOS NOGUEIRA EIRELI ME. 

 

 

Senhor Diretor Regional,  

 

Trata-se de consulta, sem número, na qual se requer 

emissão de parecer jurídico no intuito de subsidiar a decisão a ser 

proferida em recurso administrativo manejado por COMERCIAL DE 

PLÁSTICOS NOGUEIRA EIRELI ME. O debate envolve a inabilitação da 

aludida empresa na Concorrência SRP nº 018/2015. 

Nas razões do recurso, a RECORRENTE ressalta que foi 

inabilitada por apresentar Certidão Negativa de Tributos Estaduais vencida 

em 08.06.2015 e por se enquadrar em uma Micro-Empresa, possuindo 

tratamento diferenciado nas licitações públicas de acordo com os critérios 

da Lei Complementar n.º 123/2006, tendo como direito o prazo de 5 

(cinco) dias para a regularização de eventuais irregularidades. Junta 

fotocópia de nova certidão, válida até 28 de janeiro de 2016. 

Como é de conhecimento, a Lei Complementar 

supramencionada concede um tratamento diferenciado as microempresas 

e empresas de pequeno porte nas licitações realizadas no âmbito da 

Administração Pública Federal, (art. 1º, par. ún., da Lei 8.666/93). 

Acontece que o regulamento de licitações e contratos desta 

Entidade ainda não foi adequado à referida Lei Complementar e nem 
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mesmo o edital da licitação em tela fez a previsão necessária sobre os 

benefícios que seriam concedidos a essas empresas, para que ocorresse o 

tratamento diferenciado. 

Essas previsões edilícias são de caráter obrigatório, em 

função do principio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez 

que nelas são estabelecidas as prerrogativas e condições do Certame 

licitatório. 

Sendo assim, não assiste razão ao recorrente, tendo em 

vista a ausência do tratamento diferenciado estabelecido pela Lei 

Complementar n.º 123/2006 na seara desta licitação, o que impossibilita 

sanar o defeito mediante juntada de nova certidão, com validade até 28 

de janeiro de 2016. Registre-se que, embora demonstre o atendimento à 

alínea “d” do item 5.1.4, não presta ao fim colimado, uma vez que já 

extrapolado o prazo destinado à apresentação de documento. 

Ainda em suas razões, a licitante recorre também quanto à 

sua desclassificação pelo requisito de capacidade técnica, alegando que 

“já participou de vários processos licitatórios, inclusive do mesmo órgão 

SENAC – DF (Pregão Eletrônico – 52/2015) e em nenhum desses 

processos houve qualquer restrição quanto aos atestados”. Junta novo 

atestado de capacidade técnica, emitido em 30 de outubro de 2015. 

Consta do item 5.1.2, “a”: “atestado(s) de capacidade 

técnica, emitidos por entidade pública ou privada, que comprove (m) que 

a licitante fornece ou forneceu os materiais compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação”. 

A redação do item se mostra cristalina no sentido de que o 

licitante deve demonstrar, por meio de atestado de capacidade técnica, o 

fornecimento de materiais relacionados ao objeto da concorrência, 
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inclusive com relação ao quantitativo fornecido, bem como o prazo de 

fornecimento. 

Não se divisa qualquer omissão no item do edital, tampouco 

deveria conter de modo minucioso a forma de comprovação da exigência, 

sob pena de dificultar a participação de empresas interessadas. Aliás, vale 

ressaltar que foi aceito, como válido, todos os documentos apresentados 

pelas empresas habilitadas nas quais se atestou o fornecimento de 

materiais compatíveis com o objeto da Concorrência, desde que 

acompanhado da quantidade fornecida e o período de fornecimento. 

Embora não se aplique ao SENAC, por constituir norma 

específica, anota-se que houve pleno atendimento a norma inserida no 

art. 30 da Lei 8.666/93. A redação do item 5.2.4 se inspirou justamente 

no referido artigo, motivo por que não se justifica a alegação, vide a 

transcrição: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a: 

(omisso) 
II - comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; 

(sem destaque no texto original) 

 

Essa mesma exigência figura no Regulamento de Licitações 

e Contratos do SENAC (Resolução Nº 958/2012), em seu art. 12, II, b, 

dispõe: 

“Art. 12 - Para a habilitação nas licitações 
poderá, observado o disposto no parágrafo único, 
ser exigida dos interessados, no todo ou em parte, 
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conforme se estabelecer no instrumento 
convocatório, documentação relativa a: 

(omisso) 
II - qualificação técnica: 

(omisso) 
b) documentos comprobatórios de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação;” 

 

Apesar de se compreender que o item dispensa 

esclarecimentos ou tampouco constitui exigência exacerbada, o licitante 

deveria ter apresentado impugnação ao edital ou pedido de 

esclarecimentos, consoante estabelece o item 9. Revela-se preclusa, 

portanto, o questionamento na fase atual da Concorrência. 

Por fim, a apresentação em fase recursal de documentos 

destinados à comprovação da exigência constante do item 5.1.2 do Edital 

não sana a ausência ou insuficiência de documentos que deveriam ter sido 

apresentados no momento adequado. Opina-se, portanto, pelo não 

provimento do recurso. 

Nesta linha de pensamentos, esta Assessoria Jurídica opina 

pelo não provimento do recurso interposto pela Recorrente COMERCIAL 

DE PLÁSTICOS NOGUEIRA EIRELI ME 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Brasília (DF), 02 de dezembro de 2015. 

 

(original assinado) 

Leonardo Martins Cavalcante 
Chefe da Assessoria Jurídica 




