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Licitação. Tomada de Preços n2. 001/2021. Habilitação de Licitante. 
Recurso Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão proferida 
pela Comissão. Contrarradies. Conhecimento. Deferimento. 

I — PRELIMINARMENTE  
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, ora 

denominada RECORRENTE, com pedido de Reconsideração, contra decisão proferida pela Comissão de 
Licitação que declarou Habilitada a licitante SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, ora denominada 

RECORRIDA, na Tomada de Preços n2  001/2021, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) 
Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, com fornecimento de mão de obra, 
materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e 
seus Anexos. 

II — DAS FORMALIDADES LEGAIS  
Registra-se que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite do recurso administrativo 
interposto, conforme publicação no DOM n2 8.006, pág. 9, de 01 a 03/05/2021. (fls. 813) 

Por fim, decorrido o prazo legal, não houve apresentação de contrarrazões. 

III - DOS FATOS  
Após análise e julgamento da documentação, a Comissão decidiu: HABILITAR a licitante SERVE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS LTDA, em razão de preencher os requisitos da Capacidade Jurídica; da Regularidade Fiscal, 
Previdenciária e Trabalhista; da demonstração da Idoneidade Financeira e da demonstração da Capacidade 
Técnica Profissional e Operacional. 

IV — DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE  
No ponto a seguir elencado, pleiteia a Recorrente, pela revisão da decisão proferida por esta Comissão, no 
que concerne a Habilitação da Recorrida, aduzindo, no bojo da sua peça recursal o seguinte: 

"DA NÃO APRESENTAÇÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OURECUPERAÇÂO JUDICIAL 
Da análise feita nos autos do presente processo licitatório, percebe-se que a empresa Recorrida 
deixou de cumprir com as exigências de qualificação econômico-financeira, não apresentando a 
certidão exigida no item 11.3, "h", do edital. 

A falta cometida pela Recorrida constitui vício insanável. Note-se que ela não acostou uma 
certidão vencida, ou mesmo ilegível. Ela simplesmente deixou de carrear a certidão exigida no 
edital. 

DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DA LC 123/2006 EM RELAÇÃO À CERTIDÃO 
DE FALÊNCIA, CONCORDATA ERECUPERAÇÃO JUDICIAL 
O benefício estabelecido na LC 123/2006 se aplica à comprovação da REGULARIDADE FISCAL das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, donde não se inclui a certidão em epígrafe, que 
tem natureza de documento de REGULARIDADE ECONÔMICA" 

Por fim, requer seja o presente recurso julgado procedente para que a SERVE seja Inabilitada do certame e, 
na sequência, seja dada a regular continuidade ao Certame. 

VI — DA ANÁLISE DO RECURSO  
O Recurso (fls. 804/812) é tempestivo, por ter sido apresentado no seu prazo legal, contados a partir da 
divulgação do julgamento de Habilitação, que se deu no dia 23/04/2021, conforme DOM n2  7.996, pag. 23. 
(fis. 802). Assim, seu prazo final encerraria em 30/04/2021, conforme dispõe o art. 109, inciso I, alínea "a" 
c.c art. 110, da Lei 8.666/93. 
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Em resposta ao Recurso interposto, relativo a Fase de Habilitação do processo licitatório em apreço, 

cumpre destacar que esta Comissão Permanente de Licitação sempre obedeceu, integralmente, as 

disposições contidas na Lei de Licitações, além do conteúdo normativo contido no Edital. 

Como se vê, nas razões apresentadas pela Recorrente (COMPAC) a discussão gira, tão somente, quanto a 

não apresentação, por parte da Recorrida (SERVE), da "Certidão Negativa de Falência ou Recuperação 
Judicial, ou Liquidação Judicial, ou de Execução Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão", exigida no 

subitem 11.3, alínea "h" do Edital. 

Durante a reanálise da documentação de habilitação da Recorrida podemos observar que de fato não foi 

apresentada a Certidão Negativa de Falência ou... exigida no subitem 11.3, alínea "h" do Edital. 

Desse modo a empresa SERVE não atendeu ao referido item do Edital não podendo ser considerada 

Habilitada neste Certame, nem mesmo na Condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, vez 

que essa condição caberia tão somente para a comprovação da Regularidade Fiscal, Previdenciária e 

Trabalhista, excluindo, os Documentos necessários à demonstração da idoneidade financeira,  conforme 

Lei Complementar n9  123/06, em seus artigos 42 e 43, vejamos: 

Art.42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, somente será 

exigida para efeito da assinatura do contrato. (grifamos) 

Art.43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. (grifamos) 

Portanto, o fato é que a Certidão Negativa de Falência...diz respeito à comprovação no tocante a 
Qualificação Econômica Financeira, expressa em Lei (inciso II, do art. 31, Lei 8.666/93), não podendo, 
dessa forma, ser concedido o benefício à Recorrida, na condição de ME/EPP, para sanear a falta da 
apresentação da certidão exigida.  

Assim, entendemos, que os argumentos trazidos pela Recorrente são inteiramente procedentes, devendo o 

presente recurso ser acolhido, pois possui base legal, pelas razões aqui expostas. 

VII - DA DECISÃO 
Portanto, com fundamento no Princípio da Legalidade  que somente autoriza a Administração a realizar ato 

se a lei tiver autorizado a sua prática, no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório  que vincula 

a Administração aos seus termos, e no Princípio da Isonomia  que veda a diferenciação entre os 

particulares, a Comissão decidiu conhecer o Recurso por ser tempestivo e estar nos moldes da Lei e 

CONCEDER PROVIMENTO  reformando a decisão atacada, para Declarar INABILITADA a licitante SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, na Tomada de Preços n9 001/2021, pelas razões esposadas neste julgamento. 

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão Superior acerca da adjudicação 

e/ou homologação do certame. 

Assim, levando-se em conta o princípio do duplo grau de jurisdição, encaminha-se o processo à autoridade 
superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 49 da Lei 8.666/1993. 

Após deliberação, retornem-se os autos para atender ao princípio da publicidade. 

Em, 11 de maio de 2021 
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