
Consárcie Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

E15E9MU5EP 
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n.° 02/2021 (material de 
expediente) 

RECORRENTE: KELEDU COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E 
ESCRITÓRIO 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Keledu Comércio de 
materiais de Papelaria e Escritório contra a sua desclassificação, no Pregão 
Eletrônico n° 02/2021, cujo objeto é a aquisição de materiais de escritório, de 
acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa Recorrente, 
exponho abaixo as medidas adotadas e as ponderações formuladas que 
fundamentam esta decisão. 

DA ADMISSIBILIDADE 

Preliminarmente, cabe registrar que as peças foram interpostas 
tempestivamente, portanto, passa-se à análise do mérito da insurgência da 
Recorrente. 

DO RESUMO DAS RAZÕES APRESENTADAS 

A Recorrente, em suas razões de recurso expõe o que segue: 

Esta empresa apresenta recurso para o item em tela, pois com 
base no item 11 .4.4.2 - que pede" , ou documento equivalente, 
i", comprovante foi enviado em nome "CARTÃO CNPJ" emitido 
em 12/3 na pasta de documentos. Válido. Em com base no 
previsto no item 13.4 -Todos os comprovantes de regularidade 
fiscal e trabalhista vencidos apresentados por Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte será concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis prorrogáveis" pois a certidão da Receita 
Federal não contém pendências. Ela venceu no dia 22 de março. 

Devido a pandemia a RECEITA FEDERAL não está atendendo 
no Estado de São Paulo. O mesmo está em quarentena, todavia 
esse fator não pode prejudicar esta empresa. Uma vez que já 
enviamos a Receita Federal a SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS (CND), através do processo 
13032.316577/2021-48. O mesmo encontra-se parado junto a 
Receita Federal. 
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Destaco que esta empresa não possui pendências, foi 
vencedora do certame, possui os itens em estoque e pretende 
entregar os itens no valor arrematado. 

Dos pedidos: 

Seja julgado procedente o recurso 

Seja aceite os itens com os comprovantes de regularização das 
pendências uma vez que a Receita Federal encontra-se sem 
atendimento. 

DO RESUMO DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

A Recorrente no certame ora analisado havia apresentado melhor preço nos 
itens 3 (caneta marca texto), 8 (fita adesiva) e 11 (grampo grampeador), contudo 
foi desclassificada com o seguinte fundamento: 

não apresentou certidão simplificada atualizada (item 11 .4.4.2), 
pois a que foi apresentada estava com data superior a 90 dias e 
apresentou CND federal positiva de débitos, contrariando o item 
11.4.2.3. 

com base no item 11 .4.4.2 a Recorrente deveria apresentar certidão simplificada 
da Junta Comercial ou outro documento equivalente apto a comprovar sua 
inscrição como microempresa ou empresa de pequeno. Não houve juntada de 
certidão simplificada, contudo, houve juntada de documento equivalente, qual 
seja, um documento intitulado Declaração de reenquadramento de ME, cuja data 
de expedição é 13/09/2018. 

Ocorre que o item 11.4.4.2 diz que o documento referido deveria ter sido 
expedido no prazo de 90 dias. 

Outro ponto que motivou a inabilitação da Recorrente foi o fato de que ela 
apresentou certidão positiva de débito relativos aos tributos federais, ferindo 
assim o contido no item 11.4.4.3. 

Não obstante a decisão originária de desclassificação percebe-se que tal 
decisão deve ser revista, considerando o disposto no art. 43 e seus § 10  da Lei 
Complementar n° 123/2006, que institui o Estatuto das Micro e Pequenas 
Empresas, veja sua redação: 
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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. 

§ 10 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. 

Determina o respectivo dispositivo que a ME ou EPP deverá apresentar toda a 
documentação, inclusive a certidão comprobatória de sua regularidade, ainda 
que apresentem restrições, sendo que, neste último caso, ou seja, havendo 
restrições deve ser concedido o prazo de 5 dias para que a participante 
apresente a devida regularização das restrições. 

Percebe-se que tal dispositivo pode ser aplicado ao caso concreto, daí que 
entendo que a decisão anterior de desclassificação deve ser revista e concedido 
para a Recorrente o prazo de 5 dias para regularização das pendências, isto é, 
apresentação de certidão simplificada ou de documento equivalente que 
comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 
expedida a no máximo 90 dias, bem como certidão negativa de débito de tributos 
federais. 

Oportuno, ainda, destacar que que o documento intitulado FICHA CADASTRAL 
SIMPLIFICADA emitida pela JUCESP, também traz a informação de que se trata 
de empresa de pequeno porte e referido documento foi expedido em 12/03/2021, 
ou seja, há menos de 90 dias. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, analisada a peça recursal e tomando por base os princípios da 
legalidade, da ampla concorrência, da vinculação ao Instrumento Convocatório, 
da segurança jurídica, do julgamento objetivo e da razoabilidade, considero 
PROCEDENTE o pedido formulado pela Recorrente Keledu Comércio de 
Materiais de Papelaria e Escritório, revendo a decisão de desclassificação para 
o fim de conceder prazo de 5 (cinco) dias para que a Recorrente apresente 
certidão negativa de débito de tributos federais regularizada. 

A consideração superior, com fulcro no art. 109, § 40, da Lei n° 8.666/93. 

Maringá/PR, 20 de abril de 2021. 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

PREGOEIRA 
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