Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

ATA DE REUNÃO – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ANÁLISE DE RECURSO
PROCESSO N.º 9.966/2018
ATA Nº: 244/2018
Data: 13/09/2018 – 10 horas
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 014/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de trabalho técnico social,
nos empreendimentos denominados Residenciais Jerônimo de Camargo III, IV e V do Programa Minha
Casa Minha Vida – Secretaria de Habitação de Interesse Social.
Reuniram-se nesta data, os membros da Comissão Permanente de Licitações,
designada pela Portaria 4.048-GP de 03 de janeiro de 2018, para análise dos recursos e
contrarrecursos apresentados pelas empresas INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA
– INDEP, PRIORI SERVIÇOS, SOLUÇÕES E CONTABILIDADE EIRELI e ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS COMUNIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ADESCO, no presente certame.
Da Tempestividade.
Verifica-se a tempestividade e a regularidade dos presentes recursos, atendendo ao
previsto no art. 109 da Lei de Licitações e no instrumento convocatório.
Das razões recursais
O Instituto de Desenvolvimento Pessoal Ltda - INDEP, contesta as razões de sua
inabilitação, com o seguinte conteúdo a seguir transcrito em breve síntese.
Não foi especificado no Edital qual certidão deveria ser juntada, se pertinente aos
débitos inscritos ou não inscritos em dívida ativa, não podendo ser exigido portanto,
a apresentação das duas certidões.
A recorrente é isenta de inscrição junto a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Requer a revisão da decisão da Comissão Permanente de Licitações e a sua
habilitação no presente certame.

A empresa Priori Serviços, Soluções e Contabilidade Eireli, contesta as razões
de sua inabilitação, com o seguinte conteúdo a seguir transcrito em breve síntese.
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No que se refere ao item 3.3.3, a recorrente apresentou os documentos exigidos
que comprova possuir a assinatura do contador, uma vez que, o proprietário é
administrador e contador habilitado em seu contrato social.
Requer a revisão da decisão da Comissão Permanente de Licitações e a sua
habilitação no presente certame

A Associação de Desenvolvimento Social das Comunidades do Programa
Minha Casa Minha Vida - ADESCO, contesta as razões de sua inabilitação, com o seguinte conteúdo
a seguir transcrito em breve síntese.
Ao contrário das sociedades, as Associações e as fundações não se
submetem ao processo falimentar como forma de execução concursal de
seus bens quando insolventes, pois a elas não se aplica a Lei de Falências.
A recorrente, tendo apresentado em seu envelope de habilitação a Certidão
de Falência e Concordata do TJDF, não se torna motivo de inabilitação a
falta da certidão emitida pelo distribuidor da sede da proponente, uma vez
que o intuito da certidão e a verificação de processos de falência e
concordata não aplicado as Associações.
A recorrente é isenta de inscrição estadual, não podendo assim haver
qualquer débito sobre ela, já que o intuito final da certidão é a comprovação
de divida com o Estado.
A recorrente apresentou duas declarações atestando a capacidade técnica
do responsável técnico e da licitante em participação a atividades exigidas
ao objeto da presente licitação.
Não houve descumprimento de qualquer item do edital que ensejasse a
desclassificação da proposta.
Requer o recebimento do presente recurso e a reforma da decisão de
inabilitação da recorrente.
As empresas Gradux Brasil EIRELI, Saniambiental Engenharia Ltda e
Ângulo Social Consultoria e Projetos Socioambientais Ltda, não atenderam
a exigências fundamentais do Edital, reguer a inabilitação das mesmas.
Encaminhado os autos à Secretaria de Habitação e Interesse Social para análise
dos recursos apresentados a mesma se manifestou da seguinte forma:
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(...) não acolhe o recurso apresentado pela ADESCO, mantendo a manifestação em
que a licitante não atendeu aos itens 4.1 e 4.2 do Anexo III do edital, tendo em vista
que:
a) Não foram apresentados Atestados de Capacidade Técnica expedidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão, nos termos da
Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
b) As simples declarações apresentadas, além de não descreverem os serviços
realizados indicam que os mesmos estão em execução e não configuram as
características de um Atestado de Capacidade Técnica (especificações e
detalhamento do contrato) (...)

É o relatório.
Assistem Razão em partes as recorrentes.
Se não vejamos
Inicialmente, no que diz respeito ao recurso interposto pelo Instituto de
Desenvolvimento Pessoal Ltda – Indep e Associação de Desenvolvimento Social das
Comunidades do Programa Minha Casa Minha Vida - Adesco, cabe esclarecer que, tanto no edital
como na legislação federal que disciplina a matéria pertinente à licitação e suas modalidades, não
existe, qualquer referência acerca do tipo de certidão de débitos a ser apresentada pelas empresas
para fins de demonstração de sua regularidade fiscal, desta forma, a almejada discussão acerca de
qual certidão deveria ser juntada não merece prosperar.
Lei 8.666/93.
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme
o caso, consistirá em:
(…)
III prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;

Neste sentido, o que a Administração Municipal efetivamente pretende é o
conhecimento de que as empresas participantes do certame licitatório estejam em dia com suas
obrigações tributárias.
Isto posto, no que diz respeito à inabilitação das recorrentes pelo descumprimento
do item 2.4 do Anexo III, Documentos para habilitação, verificamos que o instrumento convocatório de
forma clara estabelece a seguinte condição:
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2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(…)
2.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão
Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver situado a
sede do licitante, dos tributos relativos a atividade da empresa, ou declaração de
isenção ou de não indecência assinada pelo representante legal do licitante
sob as penas da lei.
(…)

Nesta esteira, à luz do estabelecido no instrumento convocatório as licitantes
deveriam apresentar a regularidade para com a Fazenda Estadual ou a declaração de isenção ou de
não incidênçia, assinada pelo representante legal e, neste caso, não foram apresentados pelas
recorrentes junto com os documentos de habilitação, declarações assinadas atestando a isenção ou
não incidência de tributos relativos a atividade da empresa.
Observa-se que as recorrentes, no que tange a regularidade fiscal perante a
Fazenda Estadual, apresentaram a Certidão de Débitos Não Inscritos na Divida Ativa e, conforme
Portaria Cat 20/98 da Coordenadoria de Administração Tributária do Estado de São Paulo, quaiquer
interessados, afim de participar de licitações públicas, deverão solicitar a expedição de Certidão
Negativa de Débitos Inscritos na Divida Ativa, com efeitos de atestar a sua regularidade perante a
Fazenda do Estado de São Paulo.
“art.1º

- O interessado poderá solicitar a expedição de certidão negativa nos

seguintes casos:
I – para participação em licitação pública,
II – para simples conferência ou outra finalidade.
§ 1º – Na hipótese do inciso I, serão pesquisados e informados somente os
débitos inscritos na divida ativa” (Portaria CAT 20/98 da Secretaria de Fazenda
do Estado de São Paulo).

Desta forma, para fins de comprovação de regularidade perante a fazenda do
Estado de São Paulo, a mesma só poderá ser comprovada através da apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Tributários da Divida Ativa, o que não é o caso aqui exposto.
Com relação a apresentação da declaração de isenção, conforme aduz a recorrente
Indep, tal declaração deveria constar do envelope n.º 02 – documentos de habilitação, conforme item
2.4. do Anexo III – Documentos de Habilitação.
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No que diz respeito à condição de micro empresa, alegado pela recorrente Indep,
apresentando a “regularização fiscal” jundo com suas razões recursais, cabe esclarecer que conforme
item 08 do istrumento convocatório, as interessadas em fazer uso dos benefícios previstos na Lei
123/06 deveriam apresentar declaralçao visando o exercício de preferência, junto com os documentos
de habilitação e, conforme se verifica nos autos, a recorrente não apresentou a declaração exigida no
item 8 do Edital.
8. DAS MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
8.1. A(s) Microempresa(s) ou Empresa(s) de Pequeno Porte, deverá(ão)
apresentar declaração, visando o exercício da preferência prevista na Lei
Complementar Nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no ANEXO 05 deste Edital, e apresentada FORA dos
Envelopes Nº. 1 (Documentação) e Nº. 2 (Proposta).
8.1.1. A não apresentação da declaração, indicará que a licitante optou por
não utilizar os benefícios prescritos na Lei Complementar Nº 123 de 14 de
dezembro de 2006.
Importante ressaltar ainda que os artigos 42 e 43, da Lei Complementar nº
123/2006, favorecem as micro e pequenas empresas em relação à comprovação da regularidade fiscal,
fixando prazo para o prazo de 05 dias úteis para a regularização de eventual irregularidade fiscal e não
para sanear vícios de documentos no momento da habilitação das empresas.
Sobre as alegações da recorrente Associação de Desenvolvimento Social das
Comunidades do Programa Minha Casa Minha Vida – ADESCO, a Comissão de Licitações, após
análise dos fatos, reconhece a indevida inabilitação da recorrente no que diz respeito à apresentação
da Certidão Negativa de Falência, tendo em vista, o previsto no Código Civil Brasileiro, não se
aplicando à fundações ou associações a Lei de Falências.
Entretanto, conforme parecer técnico da Secretaria de Habitação e Interesse Social,
não merecem prosperar os argumentos da recorrente, uma vez que, a licitante não atendeu aos itens
aos itens 4.1 e 4.2 do Anexo III do edital.
Sobre o pedido de inabilitação das empresas Gradux, Saniambiental e Ângulo
Social, a Comissão de Licitações reitera a decisão proferida na Ata de Reunião n. 231/2018, mantendose inalterada a decisão de habilitação das recorridas.
Continuando os trabalhos,

ao analisar os argumentos da recorrente Priori

Serviços, Soluções e Contabilidade Eireli, reconhece esta Comissão sua indevida inabilitação, uma
vez que, o documento exigido no item 3.3.3 do Anexo III do Edital, está assinado por Administrador
qualificado para tal função, dispensando a necessidade de assinatura de outro contador, conforme
pode ser comprovado às fls .1.156/1.160 dos autos.
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Por todo o exposto, pelas razões aqui expostas, em respeito ao instrumento
convocatório e em estrita observância aos demais princípios das licitações a Comissão Permanente de
Licitação opina por:

•

a) Conhecer dos recursos e contrarrecursos interpostos pelas empresas

INSTITUTO DE

DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA – INDEP e ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DAS COMUNIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ADESCO
para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo inalterada a decisão de inabilitação das
recorrentes.
•

b) Conhecer dos recursos e contrarrecursos interpostos pelas empresas PRIORI SERVIÇOS,
SOLUÇÕES E CONTABILIDADE EIRELI para, no mérito, dar-lhe provimento, revendo a
decisão de inabilitação da recorrente no presente certame.

Resolve ainda a Comissão Permanente de Licitações, em obediência ao Decreto
Municipal n. 8.414/2017, encaminhar os autos ao Sr. Secretário de Habitação de Interesse Social, para
julgamento do Recurso, nos termos do artigo 109 da Lei de Licitações.

Nada mais a constar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrado esta ata, que
lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Everaldo da Silva
Presidente

Daniela Marques Vieira Barbosa
Membro

Bruna de Fátima Cunha Marchetti
Membro

Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica – Atibaia – SP – CEP 12940-412
Fone: (011) 4414-2210 – Fax: (011) 4414-2632
licitacoes@atibaia.sp.gov.br
6

