
PROCESSO DE

CONCORRENCIA

LICITAÇÃO NA

OBJETIVANDO

MODALIDADE

EVENTUAL

PARECER N° 048-2016/ ASSESSORIA JURíDICA / SENAC-DF

AQUISiÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.

SENHOR DIRETOR REGIONAL,

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica o recurso

tempestivamente interposto pela empresa LlG Soluções Empresariais Integradas

Ltda-ME, concernente ao processo de licitação na modalidade de concorrência

registrada sob o N°. SRP 08/2016.

Vale destacar que o processo não possui numeração de suas

folhas.

Alega a recorrente que a empresa Ferragens Líder Comércio e

Serviços Ltda. deixou de apresentar o exigido pelo edital em seu item 5.2.2, alíneas

"a" e "b" e a empresa Jose Espedito Cavalcanti ME (Elétrica Brilhar) deixou de

apresentar o exigido do edital no item 5.2.2 "b", tendo a Comissão Permanente de

Licitação declarado as referidas empresas habilitadas no certame, em afronta ao

(\ dispositivos do ato convocatório abaixo transcritos

5 - Da Habilitação

5. 1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a
seguinte documentação:

5.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

(htpp:l/www.receíta.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva

_ Solicitacao. asp);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual

(f7ttp:l/www.sientegra.gov.brl) ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio
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ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível CQ~~
fr::;'=> .•• 4dV~

o objeto da licitação. li ~
7 - DA SESSSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO '\1$''''. J

~~
7. 6 - Serão desclassificados os licitantes que não atenderem às exigências

do presente Edita I e seus Anexos, sejam omissas, apresentem

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

Analisando o processo, percebe-se que os documentos

apresentados pela Empresa Ferragens Líder Comércio e Serviço Ltda. não são

exatamente os exigidos no edital nos itens 5.2.2 "a" e "b", já transcritos, entretanto a

Certidão Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Estado e Fazenda do

Distrito Federal, consta a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e a

inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual do licitante atendendo assim os

requisitos dos documentos exigidos, sendo aceito pela Comissão Permanente de

Licitação e consequentemente habilitada.

o mesmo caso se da à Empresa José Espedito Cavalcanti ME, que

não apresentou o item exigido no edital 5.2.2 "b", entretanto a Certidão Positiva de

Débitos com Efeito Negativa emitida pela Secretária de Estado de Fazenda do

Distrito Federal, consta a inscrição estadual da licitante, sendo aceito como

comprovação pela Comissão Permanente de Licitação e consequentemente

----- habilitada.

Conforme entendimento do ST J, já decidiu o caso em questão.

Vejamos.

a cláusula do Edital que, "in casu", se afirma descumprida (5.5.1),

entremeada da expressão "se for o caso", só pode ser interpretada no

sentido de que a prova da inscrição cadastral (perante as fazendas

estadual e municipal) somente se faz necessária se o proponente for

destas (Fazendas) contribuintes, porquanto a lei somente admite a

previsão de exigências e ela for qualificável, em juízo lógico, como

indispensável à consecução do fim "in hiphotesi", a impetrante, ao

apresentar, com sua proposta, certidões negativas de "débitos" para com , C2
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as Fazendas estaduais e municipais ofereceu prova bastante "a permitir" ~ ..
~sORlAv'ú~

o conhecimento de sua situação frente aos Fiscos", ficando cumprida t::;<?:J v'~
fi.) t)

cláusula editalícia, ainda que legal se considerasse a exigência." « ~

Fonte:STJ 1a Seção MS n? 5655/DF.

00004

Diante de todo o exposto, salvo melhor juízo, esta Assessoria

Jurídica opina pelo indeferimento do recurso interposto pela Recorrente,

tendo em vista que as empresas ci~adas atenderam todas as exigências

editálicias.

É o parecer, S. M. J.

K ~i~~anChes
tZ~!~~~~urídica

Senac-DF

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal

Brasília,12 de maiode 2016.
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