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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

RECORRENTE:
MERCADINHO
07.273.847/0001-99

BRUMADENSE

EIRELI.

CNPJ

Nº

RECORRIDO: PREGOEIRA
ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO NOS AUTOS DO PREGÃO
ELETRÔNICO 35-2022.
EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. RECURSO
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO CONTRA A
INABILITAÇÃO DA EMPRESA MERCADINHO
BRUMADENSE
EIRELI.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
OPORTUNIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO. ART. 42 E 43
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 155 DE 2016.
PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. PRIVILÉGIO
AO MENOR PREÇO. RAZÕES RECURSAIS
PARCIALMENTE PROCEDENTES.
DECISÃO
Trata-se
de
“recurso
administrativo”
interposto
pela
licitante
MERCADINHO BRUMADENSE EIRELI. CNPJ Nº 07.273.847/0001-99,
insurgindo-se contra decisão da PREGOEIRA, que declarou a sua inabilitação,
sob o argumento de que a referida empresa não teria cumprido o requisito
relativo à Habilitação Jurídica, especificamente, a ausência de apresentação de
certidão negativa trabalhista, conforme item 25.1.2 do edital.
As licitantes COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIRES DIAS
LTDA E IGARASSU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA,
apresentaram contrarrazões, onde alegam, em suma, que a lei Complementar
123/2006 não alberga a falha da recorrente, uma vez que a mesma deixou de
apresentar certidão e o permissivo legal da lei facultaria apresentação, em
momento posterior, apenas de certidão apresentada, porém irregulares,
oportunidade em que se abrira prazo para sanar o vício da mesma. Ademais,
arguem vinculação ao edital e pugnam pela manutenção da decisão da pregoeira.
Eis a síntese do necessário. Passo, então, a decidir.
1. CONSIDERAÇÕES FÁTICAS NECESSÁRIAS.
De início, antes de adentrarmos ao aspecto formal, precisamos evidenciar
quais os dados da realidade que envolvem a demanda. Temos a empresa
recorrente que deixou de apresentar certidão exigida em rol taxativo previsto na
Lei 8666/93, no momento da habilitação jurídica, e temos a situação fática real,
em que a administração tem o conhecimento de que a empresa possui a
regularidade trabalhista, inclusive já possui tal documento, pois, recentemente,
foi exigido para composição de outro ato administrativo.
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Assim, temos que os atos administrativos, inclusive os discricionários,
possuem a necessidade intrínseca de estarem envoltos a uma moldura legal, é a
chamada legalidade administrativa, onde o permissivo de conduta sempre deverá
ser previsto em lei.
Os atos administrativos discricionários são aqueles quem envolvem
critérios de oportunidade e conveniência, sempre em privilégio ao princípio
magno da Administração Pública, qual seja, A SUPREMACIA DO INTERESSE
PÚBLICO.
Dessarte, de um lado temos o aspecto formal/procedimental: a ausência de
apresentação de certidão em momento delineado em Edital. De outro temos um
dado da realidade: embora não apresentado em momento oportuno, a
Administração detém o conhecimento e a certeza da regularidade fiscal
trabalhista da recorrente, pois tem em mão certidão válida oriunda de outro ato
administrativo.
Pois bem, a Administração Pública possui o dever objetivo de cautela, a
exigência das certidões negativas em fase de habilitação jurídica, aliada às
demais exigências, possuem a função precípua de garantir que a empresa
vencedora possua saúde financeira, desembaraço jurídico e qualificação técnica
para assumir o contrato e a consequente prestação de um serviço público, em
obediência à Supremacia do Interesse Público.
Vejamos a presente demanda, a empresa recorrente deixou de apresentar
no momento oportuno a certidão negativa de débitos trabalhistas, no entanto, a
administração já possui a referida certidão, válida, inclusive. A certidão negativa
de débitos trabalhistas serve para garantir que a empresa honra com seus
compromissos celetistas e contratuais, resguardando a Administração de possível
condenação subsidiária futura.
Necessário indagar: Ao aceitar a apresentação posterior, seja no momento
da contratação, em recurso, ou mesmo tirar uma copia da certidão já existente na
administração em exercício da própria tutela administrativa. Caso a
administração agisse dessa forma, estaria ela em desídia com seu dever objetivo
de cautela? Sendo conhecedora da regularidade da empresa. Qual seria o prejuízo
causado à Administração, ou mesmo, qual seria a violação aos princípios
norteadores da Administração Pública? Entre a realidade fática e a composição
formal/procedimental, existe motivo ensejador para que a Administração Pública
decida em detrimento ao melhor preço obtido?
Ultrapassadas as considerações iniciais, adentremo-nos ao aspecto formal
da decisão.
2. CONSIDERAÇÕES QUANTO AO ASPECTO FORMAL. MENS LEGIS.
ASPECTO TELEOLÓGICO DAS NORMAS.
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Cumpre informar que não se trata de uma relativização quanto à
apresentação da documentação, e sim do momento da apresentação do mesmo.
Como retrocitado, a Administração possui o dever objetivo de cautela, e as
certidões são imprescindíveis, no entanto, a oportunidade de apresentação
poderá ser relativizada sempre que albergada por critérios de razoabilidade, e, na
presente demanda, critérios legais que trazem tal permissivo.
Com o intuito de estimular a formalização dos pequenos negócios e
fomentar a atividade empresarial no país, em 14 de dezembro de 2006, entrou em
vigor a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O dispositivo legal trouxe uma
série de inovações no que diz respeito ao tratamento a ser dispensado ao micro e
pequeno empresário. Com a lei, foi possível reduzir a burocracia das operações,
concedendo benefícios estratégicos para estimular o funcionamento desses
modelos empresariais.
Percebamos que a men legis (espírito da lei) da referida normativa é trazer
mais facilidade para a inserção destas empresas no mercado, conferindo-lhes
vantagens quando em competição com empresas de maior porte.
Dito isso, passemos à análise do dispositivo legal, art. 42 da Lei
Complementar 123/06:
Art. 42.
Nas licitações públicas, a comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente será exigida para
efeito de assinatura do contrato.(Redação dada pela Lei
Complementar nº 155, de 2016)

Cumpre informar que a obediência às vantagens conferidas às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, vieram de forma expressa na nova
Lei de Licitações que em seu artigo quarto preconiza a aplicação às licitações e
contratos as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006.
A nova legislação veio consolidar algo há muito já praticado em
procedimentos licitatórios.
Continuemos a análise, vejamos o quanto disposto no art. 43 da referida
Lei:
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.
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§ 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)
Produção de efeito
§ 2o A não-regularização da documentação, no prazo
previsto no § 1o deste artigo, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
Como dito, a legislação traz a necessidade e, de fato, a apresentação das
certidões é imprescindível. O que se discute na presente demanda é o momento
da apresentação. Em análise sistemática com conjunto normativo previsto nos
artigos 42 e 43, e sobretudo, sob o aspecto teleológico da mesma, depreende-se
que o entendimento é que a regularidade fiscal trabalhista deve anteceder à
contratação, tanto que a oportunidade de regularização se dá após a declaração
de vencedor (não de arrematante).
O caso da demandante é de maior simplicidade, pois não se trata de
certidão irregular, ou com débitos pendentes, e sim, a ausência de apresentação
em momento previsto em edital, sob a alegação de descuido, e posteriormente
apresentada, além do fato da Administração já possuir a referida certidão como
explicado nas considerações iniciais.
Ora, se a lei oportuniza ao que possui certidão irregular prazo para
regularização, entende-se por razoável a apresentação da referida certidão em
momento posterior, desde que anterior à contratação. No presente caso a certidão
foi juntada ao presente recurso.
Ademais, vejamos o quanto disposto no Decreto Nº 8.538/2015 que
regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores
rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas
nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração
pública federal. (Redação dada pelo Decreto nº 10273, de 2020), em seu artigo
4º:
Art. 4º A comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte somente será
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exigida para efeito de contratação, e não como condição para
participação na licitação.

Desse modo, assiste razão às razões do recorrente, tendo em vista que o
Município além de preservar o seu dever objetivo de cautela, prestigia a busca da
melhor proposta para a Administração Pública.
Para substanciar o entendimento, vejamos o entendimento do TCU sobre a
temática:
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 Representação de licitante apontou possíveis
irregularidades na Tomada de Preços nº 03/2011, conduzida pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, que tem por objeto “a
contratação de serviços de reforma do Campus de Arraial do Cabo”. Alegou ter sido
afastada indevidamente do certame em decorrência de débito para com a fazenda
municipal, uma vez que, por ser microempresa, estaria obrigada a comprovar a
regularidade fiscal somente quando da assinatura do respectivo contrato e não no curso
do certame. O relator, em linha de consonância com a unidade técnica, considerou terem
sido violados 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” –
grifos do relator. Invocou ainda o art. 4º do Decreto nº 6.204/2007, que regulamentou o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte, que reitera a faculdade de esses agentes comprovarem a regularidade
fiscal somente quando da assinatura do respectivo contrato. O Tribunal, principalmente
em face dessa ocorrência, ao acolher proposta do relator, decidiu determinar ao IFRJ que
adote providências no sentido de anular a Tomada de Preços nº 03/2011 do IFRJ.
Acórdão n.º 976/2012-Plenário, TC 034.666/2011-7, rel. Min. José Jorge, 25.4.2012.
Diante disso, passo a decidir.
Conclusão. Admitindo-se o recurso apresentado, decide-se, no mérito, DAR
PROVIMENTO às razões apresentadas pela Licitante MERCADINHO
BRUMADENSE EIRELI., com a revogação da sua INABILITAÇÃO
DECLARANDO-A VENCEDORA DOS LOTES 26, 27, 28, 29, 34, 35,44, 53, 58,
67, 68 e 69, conforme as razões expostas.
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Por fim, submete-se os autos licitatórios à autoridade superior para
providências de praxe.
Após publicação, devem ser retomados os trâmites ulteriores para regular
conclusão do Certame.
Brumado-BA, 14 de junho de 2022.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
PREGOEIRA
(Original Assinado)
ERIC BERNARDINO PIRES
PROCURADOR MUNICIPAL
(Original Assinado)
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RECORRENTE:
MERCADINHO
07.273.847/0001-99

BRUMADENSE

EIRELI.

CNPJ

Nº

RECORRIDO: PREGOEIRA
ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO NOS AUTOS DO PREGÃO
ELETRÔNICO 35-2022.

D E C I S Ã O DO

PREFEITO

Vistos etc...
Acolhido o relatório proferido quando da apreciação do único recurso interposto
nos autos DO PREGÃO ELETRÔNICO 35-2022. dispensa-se, então, a sua
transcrição.
No mérito, ratifico integralmente a decisão proferida pela PREGOEIRA, acatando,
por conseguinte, suas fundamentações legais.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Brumado-BA, 14 de junho de 2022.

EDUARDO LIMA VASCONCELOS
Prefeito de Brumado
(Original Assinado)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
cNPJ/MF No 14.'l 05.704/0001 -33
Praça Cel. Zeca Leite, no 415 - Centro
CEP: 46100-000

PORTARIA

NO

-

Brumado-BA

377, DE 13 DE JUNHO DE2022.

Dispõe sobre nomeação de ocupante de cargo de
provimento em comissão, conforme adiante se
especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADO, Estado da Bahia, nO USO dE SUAS
atribuiçÕes legais, com base nos arts. 73, inciso Xl e 93, inciso ll, alínea "a" da Lei
Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 10. Nomear LORENA SILVA OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o

no

064.407.325-01, RG no 13.821.815-31 , para o cargo de provimento em comissão de
Supervisor de Unidade Básica de Saúde (UBS), na Secretaria Municipal de Saúde,
com efeito a partir de 16 de junho de 2022.

Art. 20. A servidora ora nomeada terá como remuneração o valor estabelecido
no Símbolo SESAU-'I6 da Tabela Xlll -Anexo Único da Lei Municipal no. 1.943 de
05 de abril de 2022.

Art. 3o. A Divisão de Recursos Humanos se encarregará de adotar as
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria.
Art. 40. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçÕes em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Brumado, 13 de junho de 2022.

Eduardo Lima Vasconcelos
Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Administração
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PORTARIA

NO

378, DE 13 DE JUNHO DE2022,

Dispõe sobre nomeação de ocupante de cargo de
provimento em comissão, conforme adiante se
especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, com base nos arts. 73, inciso Xl e 93, inciso ll, alínea "a" da Lei
Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 1o. Nomear MAURíC|O LIMA TRINDADE, servidor efetivo ocupante do
cargo de Fiscal de Tributos matrícula 10.523, para o cargo de provimento em
comissão de Coordenador de Arrecadação, Secretaria Municipal da Fazenda, com
efeito a partir de 16 de junho de 2022.
Art. 20. O Servidor ora nomeado terá como remuneraÇão o valor estabelecido
no Plano de Cargos e Salários para o cargo de Fiscal de Tributos, acrescid a de 30%
(trinta por cento) do valor estabelecido no Símbolo SEFM-O7 da Tabela Vl do
Anexo Unico da Lei Municipal no 1.943 de 05 de abril de 2022.

Art. 30. A Divisão de Recursos Humanos se encarregará de adotar as
providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria.
Art. 40. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçÕes em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Brumado, em 13 de junho de 2022.

Eduardo Lima Vasconce
Prefeito Municipal

os Mãgnõ'de Souza Novais
Secretário Municipal da Administração
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