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Ilustríssimos Presidente e Presidente Suplente da Comissão de Licitação, Fabricio Daniel Nichele e 

Priscila Ranzani Oliva. 

REF. ao  JULGAMENTO — HABILITACAO realizada pela COMISSÃO DE LICITAÇAO PUBLICADO DIA 

09/07/2019 às 15:48, DESCLASSIFICANDO a empresa YOULIFE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI 
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Por seu representante legal, NEOSOLO ENGENHARIA É GEOTECNICA EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF n. 11.984.120/0001-97 , com 

sede na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa BR-277, 3176, Santo Inácio, Curitiba, Paraná, nos autos do 

processo licitatório CONCORRÊNCIA PUBLICA N. 20153/2019, em virtude do teor do recurso 

administrativo interposto por YOULIFE CONSTRUCÕES E REFORMAS EIRELI em 12/09/2019, em que 

se requereu a habilitação da recorrente, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com 

fundamento no art. 109, par. 3 da Lei 8.666/93, contrarrazoar os termos da aludida peça recursal, o 

que fai com base nas razões de fato e de direito abaixo esposadas. 

BREVE RETROSPECTO. 

1. Trata-se de Concorrência Pública promovida pela Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná — FIEP e Serviço Social da Industria — SESI/PR, em que se busca a contratação de 

"empresa para execução da obra de reconstrução do muro de divisa-Campus da Indústria." 

Procedida a sessão de classificação das propostas e encerrada a etapa de 

lances, em 06/09/2019, destacou-se o preço ofertado pela ora contrarrazoada como o lance de 

preço mais baixo para a contratação em apreço. 

Ocorre que, de acordo com a Ata de Julgamento — Habilitação, publicada no 

dia 09/07/2019, a comissão de licitação do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA — SESI/PR, decidecr  

acertadamente por inabilitar a primeira classificada tendo em vista que esta não atendeu aos 
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requisitos exigidos no edital para a habilitação, quais sejam: 

Apresentou certidão exigida no item 4.2.2 'b' referente a créditos tribu-

tários federais e dívida ativa da união VENCIDA desde 07/08/2019. 

NÃO APRESENTOU o atestado de visita técnica exigido no item 2.1 'd' do 

anexo II, descumprindo o item 4.5 do Edital. 

Assim, diante dos fatos, a Comissão de Licitação julgou HABILITADA a 

presente signatária tendo esta cumprido todas as condições estabelecidas no Edital, por 

conseguinte INABILITADAS as demais empresas concorrentes, consagrando-se em 06/09/2019, a 

peticionaria como vencedora do certame em apreço. 

1.1 Inconformada com o decisum, a empresa recorrente interpôs recurso 

administrativo e no que respeita seu teor, alega a recorrente ser incabível a exigência de atestado 

de visita técnica, sob pena de desclassificação da proposta, sem a devida motivação e sem 

franquear as licitantes a alternativa de apresentação de declaração de opção de não realizar a 

vistoria, sem prejuízo da consecução do objeto, por estar em desacordo com a legislação 

constitucional e infraconstitucional referente à matéria, bem como com a jurisprudência do TCU. 

Argumenta que a interpretação da Lei complementar n° 123/06 em 

conjunto com o Decreto Federal n° 8.538/15, que possibilita, em seu art. 43, par. 12, a comprovação 

de regularidade fiscal no prazo de 5 (cinco) dias, havendo alguma restrição, deve ser no sentido de 

ampliar a competitividade do certame licitatório. 

Explana sobre a flexibilização do princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, afirma a não sujeição às imposições da lei para a administração pública, mas antes 

uma interpretação de acordo com a vontade do ordenamento, e pugna pela declaração da 

habilitação da empresa recorrente. 

1.2 Contudo, conforme restará demonstrado a seguir, pelo descabimento 

das razões de mérito aventadas pela recorrente, evidencia-se acertada a decisão da Comissão de 

Licitação de inabilitar a empresa recorrente e habilitar a empresa NEOSOLO ENGENHARIA E 

GEOTECNICA EIRELI, bem como de consagrá-la vencedora do certame em epígrafe. 
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DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO VENCIDA 

2. A contratação a ser realizada pela FIEP vincula-se aos termos definidos no 

Edital de Concorrência Pública n° 2.0153/2019, em obediência ao princípio da vinculação ao 

instrumento vinculatório, como assevera o art. 32, da Lei n° 8666/93: 

Art. 39  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Neste sentido, define o renomado autor Marçal Justen Filho, em sua obra 

COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 

Ao submeter à administração ao princípio da vinculação ao ato 

convocatório, 'a Lei n° 8.666/93 impõe o dever de exaustão da 

discricionariedade por ocasião de sua elaboração. Não teria cabimento 

determinar a estrita vinculação ao edital e, simultaneamente, autorizar a 

atribuição de competência discricionária para a comissão indicar, por 

ocasião do julgamento de alguma das fases, os critérios de julgamento. 

Todos os critérios e todas as exigências deverão constar de modo expresso e 

exaustivo, no corpo do edital. 

A desabilitação ou inabilitação da empresa YOULIFE CONSTRUÇÕES E 

REFORMAR EIRELI teve por base, como acima transcrito, o fato de que sua Certidão Negativa 

referente a créditos tributários federais e dívida ativa da União estava vencida desde 07/08/2019. 

Todos os documentos exigidos no Edital n° 2.0153/2019, item 4, devem ser 

entregues observando o que preceitua o edital, e, é claro, dentro de seus respectivos prazos de 
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validade. 

A validade de um documento está para este com a vigência está para lei, 

documento vencido macula a habilitação do licitante, pois fere o princípio da isonomia, princípio 

este baluarte das licitações públicas. 

As licitações públicas pautam-se num conjunto de formalidades, que devem 

ser observadas, quando pautadas na legislação em vigor, desconsiderar qualquer formalidade 

desses processos é ferir a lei, além do que se observaria a mácula ao princípio da vinculação ao 

edital, acima tratado. 

No caso em tela, mesmo sustentado o contrário pela recorrente, a aceitação 

de certidão vencida para habilitação de licitante, seria admitir a quebra aos ditames da Lei n° 

8666/93, nomeadamente no que tange aos princípios licitatórios insculpidos em seu art. 3°, quais 

sejam, a igualdade, a probidade administrativa, a vinculação ao instrumento convocatório. 

Também argumentado pela recorrente, mas que a nosso entender não cabe 

no caso sob análise, é a realização de diligência posterior conforme prevê a Lei 123/006, item que 

melhor será abordado abaixo, pois esta possibilidade se restringe à regularizar eventuais situações 

de débitos, sendo que neste caso não resta dúvida, a licitante apresentou documento vencido, 

portanto, inapto para fins de processo licitatório. 

Uma vez demonstrado que a decisão foi amparada por critérios objetivos 

não cabe a alegação de interpretação restritiva ou extensiva da lei, pois admitir a habilitação de 

licitante que apresentou certidões vencidas seria uma agressão aos direitos dos demais licitantes, 

que seguiram rigorosamente as disposições publicadas no Edital. 

Diante das circunstâncias, a r. Comissão de Licitação não poderia abrir mão, 

assim como não o fez, do interesse público amparado por documentos fora do prazo de validade. 

Estaria dessa forma, impondo o interesse privado sobre o público ao criar um benefício não previsto 

no Edital. 

Vislumbramos também considerar a possibilidade de que outras empresas 

tenham deixado de participar do certame por não atenderem o mesmo Item do Edital que inabilitou 

a recorrente. Não seria admissivel para essas empresas criar um benefício não previsto no Edital. 

Seria notória afronta ao princípio da isonomia, impessoalidade, moralidade, vinculação ao 

instrumento convocatório e princípio do julgamento objetivo, pois não seria razoável impor o 

interesse 

— 

interesse da recorrente sobre as disposições do Edital e sobre os direitos das outras empresas 
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proponentes. 

DA (NÃO) INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DA REGULARIZACAO FISCAL TARDIA 

PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

2.1 O benefício previsto pelo § 12, artigo 43 da Lei 123/06 consiste na 

possibilidade das MPEs demonstrarem tardiamente sua regularidade fiscal, caso haja alguma 

restrição em relação à débitos fiscais. 

Dispõe o § 12, artigo 43 da Lei 123/2006: 

§ 1° 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. 

Assim, analisando a vontade legislativa, considera-se que as empresas 

devem apresentar toda documentação, apenas não será excluída da licitação caso haja alguma 

restrição. 

Cumpre notar, entretanto, que o benefício reside tão somente na 

possibilidade de regularização tardia da certidão positiva, ou seja, que nela conste débitos fiscais, 

mas não contém permissão para apresentação de certidão vencida. Disso se extrai que a empresa 

deve apresentar toda documentação exigida válida e caso exista alguma restrição poderá 

regularizar tardiamente usufruindo o direito concedido às microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

Com propriedade, o jurista Marçal Justen Filho versa: 

Portanto, o benefício reside não na dispensa de apresentação de 
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documentos de regularidade fiscal. Nem se trata da dilação quanto à 

oportunidade própria para exibição dos documentos. O que se faculta é a 

desnecessidade de perfeita e completa regularidade fiscal no momento da 

abertura ou de julgamento do certame. Em outras palavras, o benefício 

outorgado às pequenas empresas, no âmbito da habilitação, está sintetizado 

no parágrafo 19  do art. 43: trata-se da faculdade de regularização dos 

defeitos existentes e comprovados nos documentos de regularidade fiscal 

apresentados na oportunidade devida pela pequena empresa. 

Daí se segue que o licitante que tiver deixado de apresentar documento de 

regularidade fiscal, exigido no ato convocatório, deverá ser inabilitado" (in O 

Estatuto da Microempresa e as Licitações Públicas, 2° Ed, São Paulo: 

Dialética, 2007, p. 67). 

Isto posto, partindo-se de uma interpretação lógico-sistemática, se não 

pretendeu o dispositivo legal dispensar o licitante de apresentação dentro do prazo legal 

estabelecido pelo edital da certidão de regularidade fiscal, tampouco dispensa sua apresentação de 

forma válida, dentro do prazo de vencimento. 

No caso em liça a empresa recorrente, ao apresentar uma certidão vencida, 

deixou de cumprir com uma exigência do instrumento convocatório, qual seja, apresentar uma 

certidão válida. 

Este é também o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná: 

"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO 

DO DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ-

COHAPAR, QUE, NA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

ELIMINOU À EMPRESA IMPETRANTE - IMPUGNAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES 

EDITALÍCIAS - PRAZO DECADENCIAL CONTADO A PARTIR DO 

CONHECIMENTO DO EDITAL - PRAZO DECADENCIA1 NÃO EXAURIDO - 

SUBITÉM 8.3, QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

OPERACIONAL, POR MEIO DE ATESTADO QUE DEMONSTREM A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE 50% DOS POSTOS DE MESMA NATUREZA - EXIGÊNCIA 

PLENAMENTE RAZOÁVEL E JUSTIFICÁVEL DE MODO A AFERIR SE AS 

EMPRESAS LICITANTES PREENCHEM OS PRESSUPOSTOS OPERACIONAIS 

PROPRIAMENTE DITOS - CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL VENCIDA - NÃO 

PREENCHIMENTO DE UMAS DAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL - 
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OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - 

SEGURANÇA NEGADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO 

PROVIMENTO." Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR: 8133739 PR 813373-9 

(Acórdão) 

Destarte, é sabido de todos que a prova do cumprimento de toda e qualquer 

exigência editalícia deve ocorrer na época oportuna, não podendo relegar-se para o futuro a 

apresentação de documento que deveria integrar o anexo pertinente à habilitação. 

Aliás, o § 30, do art. 43, da Lei n° 8666/93, deixa patente a impossibilidade de 

ser incluído documento posteriormente à fase apropriada. 

De outra parte, a conduta voltada à aceitação de apresentação de documento 

de forma extemporânea viola o princípio da isonomia que deve presidir todo e qualquer 

procedimento licitatório. 

DA EXIGÊNCIA DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA PREVISTA NO EDITAL 

3. O atestado de visita técnica é um documento habilitatório relacionado à 

comprovação da qualificação técnica do licitante. 

Ela está determinada na Lei de Licitações, em seu art. 30, inc. III: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:III — 

comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que, recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação 

Para ajudar vamos ao entendimento do especialista Renato Geraldo Mendes: 

Seguindo a lógica e a determinação prevista na parte final do inc. XXI do art. 

37 da Constituição Federal, é possível resolver a questão de duas diferentes 

formas. A determinação constitucional é no sentido de que as exigências 

.fga- 

e 
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técnicas sejam calibradas pelo objeto (ou pelas obrigações a serem 

executadas). 

A solução tem de seguir essa lógica necessária. Portanto, a solução variará 

de acordo com a complexidade da obrigação (objeto). 

Sendo as condições locais de execução pouco relevantes para o sucesso da 

contratação, poderá a Administração apenas facultar ao licitante direito de 

realizar a vistoria. 

Por outro lado, sendo as condições locais relevantes, poderá a 

Administração impor a condição de realização da vistoria como um dever, 

cujo não cumprimento acarretará a inabilitação do licitante. 

Resumindo, se a visita é importante para revelar condições que não possam 

ser expressar de modo claro e específico somente no instrumento convocatório, então ela deverá 

ser realizada. Assim, em tais casos, tal como o presente em apreço, não será dever da 

Administração tornar a visita técnica obrigatória? Sim, e apenas deixaria de ser um dever se 

houvesse inviabilidade técnica da realização da vistoria, o que não é o caso. 

A exigência de vistoria técnica é pois justificada se o local da execução do 

futuro contrato interferir na precisão da elaboração das propostas. Dessa forma, a Administração 

evita propostas imprecisas e futuros aditamentos motivados pela falta de elementos técnicos e 

financeiros que a efetiva execução do objeto demanda. 

Cumpre mencionar que observando as propostas oferecidas pelas 4 (quatro) 

empresas participantes do certame, conforme Parecer Técnico da Comissão de Engenharia, apenas 

a recorrente não apresentou o atestado de visita técnica exigido no item 2.2 "d", 1, do Anexo 

descumprindo o item 4.5 do Edital e, de forma coincidente ou não, foi a única que apresentou 

proposta de preço díspar em relação as demais. Ou seja, as outras 3 (três) participantes que 

realizaram a visita técnica apresentaram valores muito similares em suas propostas o que 

certamente corrobora com a exigência editalícia no que se refere às especificações técnicas do 

serviço a ser prestado. 

De certo que, se a visita técnica tem como objetivo garantir ao licitante o 

direito de verificar, de forma prática, o local onde irá prestar o serviço a fim de prever as 

necessidades e custos para a realização do objeto licitado, essa vistoria é importante no caso em 
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comento para que as empresas formulem a proposta mais vantajosa para o interesse público. 

Esse requisito exigido no edital em apreço serve para evitar que o licitante 

faça sua proposta sem ter acesso a todas as informações essenciais para sua avaliação. 

Cumpre destacar que, no Anexo II, item 2, "d" do edital, o ATESTADO DE 

VISITA TÉCNICA, foi claramente exigido "objetivando constatar as condições para sua execução, 

bem como conhecer todas as condições operacionais e ambientais pertinentes ao objeto da licitação 

para bem elaborar e orçar a Sua proposta, conforme modelo constante do ANEXO VIII". 

Foi para evitar transtornos que venham a representar despesas ou prejuízo 

ao andamento do trabalho, que a maioria dos licitantes do presente certame preferiu realizar o 

processo de visita técnica. Desta maneira, é possível uma visão ampla e correta da situação, o que 

permite a execução de uma proposta coerente à prestação do serviço previsto. 

PEDIDO. 

4. Por todo o exposto, pela absoluta inviabilidade da procedência de suas 

razões meritórias, requer-se, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, seja improvido o recurso 

administrativo interposto pela empresa YOULIFE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI e mantida a 

habilitação da empresa vencedora NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA EIRELI. 

Pede deferimento. 

Em Curitiba, 20 de setembro de 2019. 

r11.984.120/0001-971 
NEOSOLO ENGENHARIA 
E GEOTÉCNICA RELI 

RODOVIA BR-277 CURMBA • PONTA GROSSA, 3240 
DIOSSUNGE - CEP: 82.305-100 

CURITIBA. PR  
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