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PRESIDENTE DA COMISSÃO E DEMAIS MEMBROS 

 

PREGÃO ELETRONICO Nº. 11/2022 

PROCESSO Nº. 2453/2022 

 

ELISMAR LINHAS DE LIMA EIRELI, sociedade empresarial, inscrita no CNPJ (MF), sob o número  

13.454.134/0001-24, devidamente qualificada e representada nos autos do procedimento licitatório em 

referência, comparece à respeitada presença de Vossa Senhoria para, apresentação de defesa, em contra 

resposta a empresa COUTO SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ 09.266.554/0001-00). 

 

• INTRÓITO  

Cumpre estabelecer, inicialmente, que a licitação é um procedimento administrativo prévio a todos os contratos 

da Administração, devendo tal procedimento ser a regra e não a exceção. Encontrando, fundamento legal no 

art. 37, inciso XXI da Carta Magna. Ressalta-se, que o objetivo da licitação é a busca da proposta mais vantajosa 

dentre as apresentadas por aqueles que desejam contratar com o Poder público, bem como garantir a isonomia 

das contratações públicas.  

A modalidade ora escolhida para a realização deste certame foi a PREGÃO ELETRONICO com o escopo de 

ampliar a competitividade e consequentemente aumentar as oportunidades de participação e ter como 

resultado a redução de despesas contratando com quem ofertar a proposta mais vantajosa que atenda aos 

anseios desejados. 

No mesmo sentido, o Ministro Relator Eros Grau menciona na ADI 3070/RN:  

“(...) 3. A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo principio da 

Isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o 

negócio mais vantajoso o melhor negócio e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem 

em igualdades condições, a contratação pretendida pela Administração. (...). A função de licitar é a de viabilizar, 

através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a 

satisfação do interesse público. (...). 

 

• Com relação à acuação de que estaria irregular junto ao FGTS, informa a recorrida, que encontra-se 

perfeitamente regular e que tal informação pode ser consultada On-line via internet no site da Caixa 

Econômica Federal ou através de consulta ao Sistema de Cadastro Único de Fornecedores do Governo 

Federal - SICAF. 

 

Com a interpretação dada pelo Tribunal de Contas da União – TCU em Sessão Plenária através do  Acórdão 

976/2012, abre uma brecha significativa, em favor das Micros Empresas e empresas de pequeno porte. Vejamos 

o que este Acórdão diz: 

A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas 

somente deve ser exigida quando da assinatura do contrato com a Administração, consoante disposto nos arts. 

42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006. 

   



Em defesa sob os comandos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, a seguir reproduzidos. Segundo 

o primeiro deles, “Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato”. E: “Art. 43. As 

microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa” 

 

E Ainda para confirmar o que diz o Art. 42, da LC 123/06, o Decreto 8.538/2015 em seu Art. 4º diz que: 

Art. 4º A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 

exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (grifo nosso). 

 

Como podemos ver, o Decreto 8.538/2015 é bem claro sobre o assunto e ainda enfatiza quando diz que “…e 

não como condição para participação em licitação”. 

 

Ainda como defesa conta no proprio edital. 

5.7 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006; 

9.2.9.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas, com efeito de certidão negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do 

contrato ou instrumentos que o substitua. 

9.2.15 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital; 

9.2.17 - Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de 05 (Cinco) dias úteis para a sua 

regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira e equipe 

de apoio, nos termos da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; 

9.2.18 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização; 

 

• Em relação a acusação, sobre o atestado de capacidade tecnica, onde a mesma empresa COUTO 

SUPERMERCADOS LTDA levantou tal acusação no pregão eletronico 06/2022, e mesma foi conferida e 

dada como sem fundamento.  



“continuando” 

Dentre os documentos arrolados taxativamente pela Lei de Licitações para cobrar dos licitantes para fins de 

qualificação técnica, existem os atestados de capacidade técnica que estão estipulados no artigo 30, II e § 1º, I, 

da Lei n. 8.666. Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a Administração Pública, por 

intermédio de um documento subscrito por terceiro alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou o 

objeto licitado em outra oportunidade e a referida execução foi a contento, o que gerará confiança e segurança 

à Administração licitadora de o aludido licitante possuir expertise técnica. 

Convém destacar que a interpretação do artigo 30 no que concerne aos atestados, deve ser cautelosa e primar 

pela finalidade precípua da exigência, qual seja: a demonstração de que os licitantes possuem condições 

técnicas para executar o objeto pretendido pela Administração caso venha a sagrar-se vencedor. 

Portanto, a apresentação de atestados visa demonstrar que os licitantes já executaram, anteriormente, objetos 

compatíveis em características com aquele definido e almejado na licitação. A finalidade da norma é clara: 

resguardar o interesse da Administração - a perfeita execução do objeto da licitação -, procurando-se, com a 

exigência de demonstração de capacidade, preservar a competição entre aqueles que reúnam condições de 

executar objeto similar ao licitado. 

A própria Constituição da República assevera no inciso XXI de seu art. 37, in fine, que somente serão permitidas 

as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Por todas estas razões, não resta dúvida que os agentes públicos deverão atuar ao examinar os atestados com 

esteio nos princípios, dentre outros, da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo 

moderado. 

Não se devem excluir quaisquer licitantes por equívocos ou erros formais atinentes à apresentação do atestado, 

até porque, relembrando escólios de Benoit, o processo licitatório não é uma verdadeira gincana ou comédia. 

Ao se prescrever que a licitação é um processo administrativo formal nos termos do artigo 4º da Lei nº 

8.666/1993 não significa formalismo excessivo e nem informalismo, e sim um formalismo moderado. 

Como dito por Hely Lopes Meirelles, “a orientação é a dispensa de rigorismos inúteis e a não exigência de 

formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos interessados em licitar.” 

Nesta mesma linha de afastar possíveis formalismos excessivos nos atestados, o Tribunal de Contas da União 

tem posicionamento sólido e inclusive determina que havendo qualquer dúvida nos atestados é dever da 

Administração Pública realizar a competente diligência: 

 

Com isso confirmo sim, a validade e veracidade do “atestado de capicidade técnica” onde o mesmo foi 

fornecido pela própria licitante, cujo temos contratos em aberto, e onde sempre atendemos com eficácia, 

comprometimento e qualidade;  

e que NUNCA sofremos nenhuma penalidade junto a qualquer órgão publico. 

 

  

  

 

 

ELISMAR LINHAES DE LIMA 


