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DECISÃO 

 

Trata-se de Recurso interposto pela empresa São Gabriel Ambiental LTDA – ME, 

em desfavor de sua desclassificação do certame da Tomada de Preços n° 024/2018, que versa 

sobre a eventual contratação de empresa especializada para reforma da Escola MEF – 

Governador Carlos Lindemberg, do Município de Pinheiros – ES. 

 

A Tomada de Preços foi aberta no dia 16 (dezesseis) de outubro de 2018, às 

08h15min (oito horas e quinze minutos), estando presente toda a Comissão Permanente de 

Licitação, sendo presidida por esta Presidente, onde participaram as empresas: 1 – SG – 

CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP; 2 – CONSTRUSHOW SERVIÇOS EIRELI – ME; 3 

– SUEIRO E SUEIRO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA – ME; 4 – SÃO 

GABRIEL AMBIENTAL LTDA – ME; 5 – CONSTRUTORA FELIPPE LTDA – EPP; 6 – 

LARGURA & BARROS CONSTRUTORA LTDA – EPP; 7 – ILHA CONSTRUÇÕES 

EIRELI – ME; 8 – AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELÉTRICAS INSDUSTRIAIS LTDA – 

EPP; 9 – CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA; 10 – CASA TRANSPORTE E 

CONSTRUTORA EIRELI. 

 

O certame correu dentro dos parâmetros legais, sendo abertos os envelopes de 

credenciamento sem nenhuma objeção dos licitantes para com os documentos. Após o 

credenciamento, por ser uma prática desta Municipalidade amparada por Lei Estadual, 

regulamentada por Decreto Municipal, ocorreu a inversão das fases, sendo abertos primeiros 

os envelopes das propostas para depois serem abertas as habilitações.  

 

Com a abertura das propostas, identificou-se que a empresa São Gabriel 

Ambiental foi quem apresentou o menor valor para execução da obra, seguida das empresas 

Construtora Soeiro & Tristão LTDA e, SG – Construção Civil EIRELI – EPP.  

 

Após abertas às habilitações, foi possível perceber que a empresa São Gabriel 

deixou de apresentar junto a seus documentos a certidão negativa de FGTS, sendo inabilitada 

pela CPL, por infringir o item 6.1.2, letra “c”, que diz respeito à regularidade fiscal. 
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Sendo assim, com a inabilitação da empresa São Gabriel Ambiental, foi declarada 

vencedora a empresa Construtora Soeiro & Tristão LTDA, sendo aberto o prazo recursal com 

a assinatura da ata do certame. 

 

A empresa Inabilitada impetrou seu recurso tempestivamente perante CPL, 

alegando que não deveria ter sido inabilitada, vez que sua proposta foi a de menor preço e 

seus documentos estariam em conformidade com o edital. Além do mais, alegou que ao invés 

de inabilitá-la, a CPL deveria ter aplicado os efeitos do art. 43 da Lei Complementar 123/2006 

com alterações da Lei Complementar 147/2014. 

 

Em sede de contrarrazões a empresa Construtora Soeiro & Tristão apresentou 

tempestivamente seu pleito, alegando a intempestividade do recurso da São Gabriel 

Ambiental, devido a uma prescrição no edital, item 9.2.1 que traz como única forma de 

protocolo dos recursos o realizado direto com a Comissão no setor de Licitações, até às 15:00 

horas do dia final do prazo.  

 

O Contrarrazoante usa de tal item para afirmar que o protocolo se deu às 

15h58min, cinqüenta e oito minutos após o prazo determinado no edital, solicitando assim a 

sua declaração de intempestividade.  

 

Além de tal questionamento a empresa Soeiro & Tristão contesta o fundamento 

utilizado pela empresa Recorrente de que o benefício do art. 43 da Lei Complementar 

123/2006 deveria ser aplicado em seu favor. Afirmando que o disposto na referida Lei 

Complementar só deve ser aplicado às empresas que apresentarem toda a documentação 

exigida, não sendo o caso da Recorrente que deixou de apresentar a certidão de FGTS.  

 

É o relatório. 

 

Inicialmente vale destacar que a Lei Complementar 123/2006 teve sua redação 

alterada pela Lei Complementar 147/2014, sendo posteriormente revogadas as alterações 

feitas pela referida Lei Complementar, recebendo nova redação pela Lei Complementar 

155/2016. 
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Em que pese as alterações do art. 43 e § 1º da mencionada Lei, quais foram 

usados para fundamentar a peça recursal, não terem sofrido grandes alterações em seu efeito, 

vale ressaltar que não mais se usa aquela fundamentação ante a vigência de lei posterior que 

revogou os efeitos da passada, passando a ter a seguinte redação:  

 

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. (Redação dada pela Lei Complementar nº 

155, de 2016) Grifo nosso. 

 

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização 

da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.                    

(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Grifo nosso. 

 

Entretanto, tal observação não fere diretamente ao pretendido pelo Recorrente, 

vez que o que se pleiteia de sua peça é a habilitação da empresa baseada no benefício das 

Microempresas em apresentarem as certidões de regularidade fiscal e trabalhista num prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, quando estas estiverem com alguma restrição. 

 

Observa-se que a redação do parágrafo primeiro é clara, logo em sua primeira 

linha, ao mencionar que o benefício só será concedido quando houver alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. Sendo assim, as Microempresas que poderão 

gozar de tal benefício serão apenas aquelas que cumprirem o disposto no caput do art. 43 

daquela legislação.  

 

Desta feita, imperioso firmar que o caput do referido artigo menciona com clareza 

que as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar todas as 

documentações que forem exigidas para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

A limpidez na ultima frase do aludido texto do caput do art. 43, da LC 123/06, 

afasta qualquer possibilidade de provimento ao recurso da empresa São Gabriel Ambiental. 

Por não restar dúvidas que para tanto, a Recorrente deveria ter apresentado a certidão faltosa, 

ainda que irregular, para somente assim ter direito ao benefício pleiteado, o que não foi feito. 
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De outra banda, a Contrarrazoante alega a intempestividade do recurso, invocando 

o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pela prescrição no edital do horário 

limite para recebimento de protocolo. 

 

O município de Pinheiros – ES é zelador de todos os princípios que regem não 

apenas a Licitação, mas também toda a Administração Pública, não se eximindo a aplicação e 

submissão a nenhum deles. Assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é 

mais do que predominante nos trabalhos da CPL, tendo peso de lei o que consta no edital, 

assim como leciona a doutrina.  

 

Porém, neste caso, houve um protocolo anterior no setor de protocolo geral do 

Município, o que de forma alguma seria motivo para aceitação do recurso, por haver previsão 

expressa para o caso, dizendo que somente seria aceito protocolos exclusivamente realizados 

no setor de licitações. 

 

No entanto, mesmo havendo pressupostos suficientes para rejeição do recurso sem 

análise do mérito, a CPL achou por bem a discussão da matéria a fim de servir de precedente 

para eventuais casos da mesma natureza que possam vir a acontecer.  

 

Além do mais, o horário determinado no edital como hora limite para o protocolo 

das razões recursais e contrarrazões é uma hora inferior ao horário de término do expediente 

da Prefeitura Municipal, vez que o expediente se encerra as 16h00min. 

 

Por tais motivos, recebemos o presente recurso e as contrarrazões. 

 

Ademias, REJEITO a PRELIMINAR da Contrarrazoante para conhecer o recurso 

da empresa São Gabriel Ambiental LTDA – ME, e negar-lhe provimento mantendo inalterada 

a Decisão da CPL de inabilitá-la, por ausência da certidão negativa de débitos de FGTS, 

infringindo diretamente o item 9.2.1 do edital, com fulcro no art. 43, caput, da Lei 

Complementar 123/2006, com redação da Lei Complementar 155/2016. 

 

Reforçando ainda mais o entendimento do referido artigo, onde preleciona que o 

benefício das microempresas e empresas de pequeno porte no presente caso se aplica apenas 
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as empresas que apresentarem todos os documentos que comprovem sua regularidade fiscal e 

trabalhista, ainda que irregulares. Não se estendo as empresas que não apresentarem seus 

documentos e desejam o fazer em data posterior. 

 

Assim, julgamos parcialmente procedente as contrarrazões para dar provimento 

no que concerne a inabilitação da empresa Recorrente pelas razões acima expostas. 

 

Intimem-se todas as empresas do teor desta Decisão. 

 

Publique-se, Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 01 de Novembro de 2018. 

 

 

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 

 

 

ELIZABETE BATISTA PEREIRA e SILVA                                      JORDANA FAVARO ALTOÉ 

                        Membro                                                                                             Membro 

 

 

DIEGO ALVES ASSIS FERNANDES                                            WANDERLAN OLIVEIRA XAVIER                                    

                         Membro                                                                                             Membro   

 


