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Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Jesus publica:
• Resolução CMAS N° 02/2021 – Dispõe sobre a Aprovação do calendário
de Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do
Município de Santo Antonio de Jesus-BA, dá outras providências.
• Resolução CMAS N° 03/2021 – Dispõe sobre as Comissões
Permanentes do Conselho Municipal de Assistências Social – CMAS do
Município de Santo Antonio de Jesus – BA, e dá outras providências.
• Julgamento De Impugnação De Edital Pregão Eletrônico
N°006/2021/SRP.
• Ref. Pregão Na Forma Eletrônica, Nº 006/2021/SRP, Processo
Nº1021/2021.

Gestor - GENIVAL DEOLINO SOUZA / Secretário - MARCELO SAMPAIO BARRETO / Editor Avenida Urcisino Pinto de Queiroz, 167 - Centro
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Licitações
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS ESTADO DA
BAHIA.

Ref. Pregão na forma eletrônica, nº 006/2021/SRP, Processo nº 1021/2021

TEDESCO ALIMENTOS EXPRESS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 01.038.133/0001-10, com endereço na Avenida Cosme
e Damião, s/n, Terminal Rodoviário, CEP 44.434-040, Bairro Andaiá, Santo Antônio de
Jesus/BA, por seu procurador infra-assinado, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria,
apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do Pregão Eletrônico epigrafado, com fulcro
no §2° do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/1993 e no item 40 do Edital, pelos fatos e
fundamenos descritos a seguir.

I.

DAS RAZÕES PARA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL PARA A
CONCORRÊNCIA – VÍCIOS NOS ITENS 10.6, 22.1 E 22.1.1 - VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IGUALDADE E EFICIÊNCIA
Trata-se de Impugnação apresentada face ao Edital do Pregão
Eletrônico, nº 006/2021/SRP, Processo nº 1021/2021, onde consta vedação expressa
quanto a participação de empresas que estejam submetidas ao processo da Recuperação
Judicial.
É o que se extrai a partir da leitura do item 10.6, cujo teor
destacamos:
10. Não poderão participar deste Pregão:
[...]
10.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário,
em recuperação judicial ou extrajudicial;
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Ocorre que, tal vedação não possui respaldo legal, sendo certo que o
Edital viola o princípio da Legalidade, Igualdade e Eficiência aos quais a Administração
Pública está vinculada.
É o que se extrai a partir da leitura do Artigo 37 da Constituição
Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios

de

legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
Em brevíssima síntese, o Princípio da Legalidade vincula o certame
inteiramente à lei, de modo que a atuação da Administração Publica apenas se dará quando
houver previsão legal.
Neste ensejo a vedação contida no item supra fere de morte o referido
princípio, seja por ausência de previsão legal acerca de tal proibição, bem como seja em razão
do confronto à Lei 11.101/05 que impõe a observância quanto a preservação da atividade
empresarial em seu artigo 47 cujo teor destacamos:
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a
fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica.”
Portanto, por força do princípio da legalidade, o Poder Público está
diretamente vinculado à preservação da atividade empresarial, sobretudo porque há interesse
público no soerguimento da empresa.
Neste contexto, a antiga redação do artigo 52, I da Lei de Recuperação
e Falência determinava a obrigatoriedade quanto à apresentação de certidões negativas para
que fosse exercida a atividade da Recuperanda junto ao Poder Público.
Contudo, com as alterações trazidas pela Lei 14.112/20, tal exceção
fora extirpada da redação daquele artigo, que passa a dispor:
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Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta
Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no
mesmo ato:
[...]
II - determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas
para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no
§ 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei;
Inexiste, portanto, impedimento legal para que empresas submetidas
ao procedimento da Recuperação Judicial participem dos certames púbicos, sendo certo que
qualquer determinação em contrário implica na existência de vício pautado na violação do
princípio da Legalidade.
Com efeito, a Lei 8.666/1993 dispõe em seu artigo 3º que a licitação se
destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, bem como a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração.
Este mesmo artigo veda o estabelecimento de cláusulas ou condições
que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, assim como
veda o tratamento diferenciado de natureza comercial, conforme a seguir:
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;
(grifo nosso)
Notoriamente, o impedimento quanto a participação da empresa em
Recuperação Judicial afronta, não somente o princípio da igualdade, mas também a redação
do artigo supra, ao passo que tal impedimento restringe o caráter competitivo da Licitação,
o que denota a necessidade de exclusão do item 10.6 do Edital de Licitação.
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Nesta senda, importante destacar que a jurisprudência nacional é

praticamente unânime ao dispor sobre a ilegalidade das disposições que pretendem impedir
que empresas em recuperação judicial participem em licitações. Vejamos:
ADMINISTRATIVO.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. EMPRESA SUBMETIDA À
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL.

INABILITAÇÃO.

MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - Na espécie dos autos, constatada a ausência de motivação idônea
a ensejar a inabilitação da impetrante em procedimento licitatório de
concorrência pública, verifica-se que não merece reparos o julgado
monocrático que concedeu a tutela pretendida, mormente quando
inexistente de lastro normativo a exigência ora questionada
(submissão de empresa licitante a regime de recuperação judicial), sob
pena de infringência aos princípios da legalidade e da observância ao
caráter competitivo da licitação. II - Ademais, restringindo-se a
pretensão mandamental no reconhecimento de ilegalidade da
inabilitação da impetrante, a qual já se concretizou, por força de
ordem judicial liminarmente deferida, em 26/11/2012, resta
caracterizada, na espécie, uma situação de fato já consolidada, cujo
desfazimento já não mais se recomenda, na linha do entendimento
jurisprudencial consagrado em nossos tribunais, em casos que tais. III
- Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada. (TRF-1 REOMS:

TO

0007801-80.2012.4.01.4300,

Relator:

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data
de Julgamento: 28/08/2013, QUINTA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF1 p.298 de 04/09/2013) (grifo nosso)
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Possibilidade de a
empresa em recuperação judicial continuar participando de
licitações públicas. Ausência de vedação legal expressa. Recurso
provido. (TJ-RS - AI: 70054779087 RS, Relator: Ney Wiedemann
Neto, Data de Julgamento: 31/07/2013, Sexta Câmara Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 20/08/2013) (grifo nosso)
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-

LICITAÇÃO. Empresa em recuperação judicial. Inabilitação
motivada nessa simples circunstância. Inadmissibilidade.
Licitude da participação de empresa recuperanda em licitações
públicas. Precedentes do STJ. Segurança denegada liminarmente.
Sentença

desconstituída,

com

determinação

de

regular

processamento do feito e emissão de liminar para afastamento do
óbice.
(TJ-SP

-

APL:

10298298920188260224

SP

1029829-

89.2018.8.26.0224, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento:
29/01/2019, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
29/01/2019) (grifo nosso)
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, no AREsp sob nº 309.867/ES,
ratifica a possibilidade das empresas em recuperação judicial participarem de Licitações, sob
a égide da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. In litteris:
ADMINISTRATIVO.

LICITAÇÃO.

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL.

POSSIBILIDADE.
CONCORDATA.

CERTIDÃO

EMPRESA

EM

PARTICIPAÇÃO.
DE

FALÊNCIA

INTERPRETAÇÃO

OU

EXTENSIVA.

DESCABIMENTO. APTIDÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.
COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE. 1.
Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2). 2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005
tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da
recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não
teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática, tampouco
foi derrogado. 3. À luz do princípio da legalidade, "é vedado à
Administração levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de
direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa" (AgRg
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no RMS 44099/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). 4.
Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação
de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não
apresentação de certidão negativa de recuperação

judicial,

principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele
normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder
público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em
licitação. 5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos
termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores
e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica. 6. A interpretação sistemática dos
dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão
de que é possível uma ponderação equilibrada dos princípios nelas
contidos, pois a preservação da empresa, de sua função social e do
estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise,
ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da
fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores.
7. A exigência de apresentação de certidão negativa de
recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à
empresa em recuperação judicial participar do certame, desde
que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade
econômica. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao
recurso especial.
(STJ - AREsp: 309867 ES 2013/0064947-3, Relator: Ministro
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018) (grifo
nosso)
Necessário, ainda, que seja apontada a existência de contradição nas
normas editalícias.
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Veja que, o guerreado item 10.6 impede a participação de empresas em
Recuperação Judicial, enquanto o item 22.1. impõe a apresentação de certidões negativas de,
entre outras, Recuperação Judicial determinando, no item seguinte, que na hipótese de ser
encaminhada certidão positiva, deve ser apresentada pelo licitante a comprovação quanto ao
deferimento/homologação do plano de recuperação judicial.
É manifesta a contradição posto que há vedação expressa acerca da
participação de empresas em Recuperação Judicial o que, inclusive, ratifica a tese quanto à
impossibilidade de tal exclusão, conforme ventilado alhures.
Não obstante, há flagrante ofensa ao princípio da legalidade posto que,
como demonstrado alhures, a imposição legal acerca das certidões negativas com vistas à
viabilização do exercício da atividade junto ao Poder Público fora extirpada da redação do
artigo 52, I da Lei 11.105/05, com exceção apenas às hipóteses de débitos junto à Seguridade
Social havendo, portanto, lacuna legal que possibilite tal imposição.
Não

obstante,

a

determinação

quanto

a

comprovação

da

homologação/deferimento do PLANO de Recuperação Judicial fere o princípio da
igualdade.
Isto porque, o procedimento da Recuperação Judicial é composto por
diversas fases, sendo deveras complexo, de modo que a apresentação do Plano de
Recuperação se dará em até 60 (sessenta dias) contados a partir do deferimento do
processamento da recuperação e, tão somente após o crivo credores em Assembleia, haverá
a homologação deste.
Assim, a redação do item 22.1.1 retira a possibilidade de que empresas
cujo processamento da Recuperação Judicial fora deferido, mas que ainda não apresentaram
o Plano de Recuperação, ou que ainda não obtiveram a homologação deste após a
concordância dos credores, possam concorrer no certame.
Verifica-se ofensa à eficiência, tal qual aos princípios da legalidade e
isonomia, posto que este princípio impõe o perfeito desempenho das atribuições da
Administração Pública, sendo certo que as contradições delineadas são verdadeiros óbices
ao perfeito deslinde do certame em apreço.
Assim, não obstante a exclusão do item 10.6 deve ser, igualmente,
extirpado o termo “Recuperação Judicial” do item 22.1 sendo, ato contínuo, excluído o item
22.1.1, sobretudo no que diz respeito à Recuperação na modalidade judicial.
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II.REQUERIMENTO
Ante todo o exposto, requer que seja extirpado do presente edital
licitatório em apreço os itens 10.6, 22.1 e 22.1.1, este último, especialmente no que diz
respeito à Recuperação na modalidade Judicial, posto que suas disposições violam os
princípios da Legalidade, Igualdade e Eficiência, bem como os dispositivos legais acima
colacionados, possibilitando assim, a participação de empresas submetidas à Recuperação
Judicial, independente da fase em que o procedimento se encontre, de forma a atender ao
interesse público da preservação da atividade empresarial e, com isto, possibilitar a
habilitação de maior número de empresas, aumentando as chances de seleção da proposta
mais vantajosa pelo município de Santo Antônio de Jesus/BA.
Termos em que,
Pede deferimento.
Santo Antônio de Jesus, 12 de fevereiro de 2021.

TEDESCO ALIMENTOS EXPRESS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Melentino Antônio Tedesco
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