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DECISÃO

PROCESSO:    21.0.000000502-6 
ASSUNTO: RECURSO– PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2021
INTERESSADOS: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI e  GOLDI SERVIÇOS
E ADMINISTRAÇÃO LTDA

    

 

 

DECISÃO

    

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso administrativo aviado pela NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE

BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 25.165.749/0001-10, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 13/2021, o
qual tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de gerenciamento de
abastecimento, implantação e operação de sistema informatizado/integrado com utilização de cartão magnético, que
permita o fornecimento parcelado de combustíveis e derivados (gasolina, etanol, óleo diesel e arla 32), através da rede
de postos credenciados pela contratada para atender a frota de veículos, assim como o grupo gerador de energia de
emergência da sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

Em suas razões (CV 0566851), a recorrente insurge-se contra a habilitação e classificação da
empresa  GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA-CNPJ nº 20.217.208/0001-74 no certame licitatório,
 alegando que a habilitação desta viola o subitem 10.9.5 do edital, haja vista que, para fins de comprovação da
regularidade fiscal junto ao Município, apresentou apenas certidão negativa de débitos mobiliários, sendo que a
municipalidade em que sediada não adota modelo de certidão unificada de tributos de sua competência, de modo que
deveria apresentar também certidão negativa de débitos imobiliários.

Ademais, a recorrente alega que a aceitação da comprovação parcial da regularidade fiscal por parte
da recorrida enseja vulneração dos princípios orientadores do processo licitatório, notadamente os da vinculação ao
instrumento convocatório e da legalidade. Ao final de sua peça recursal requer, em síntese,  seja conhecido o recurso e
que lhe seja conferido efeito suspensivo, julgando-o, no mérito, procedente, desclassificando-se a licitante recorrida.

Por seu turno, em sede de contrarrazões (CV 0567310), a GOLDI SERVIÇOS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA alega que atendeu plenamente o disposto no subitem 10.9.5 do edital, mormente
considerando o teor de sua redação, que prevê que a certidão negativa de débitos municipais e dos estaduais seja
relativa a “atividade em cujo exercício contrata ou concorre”. Defende que tal previsão editalícia coaduna-se com o
disposto no artigo 29, inciso II, da Lei 8666/93, bem como está em sintonia com a previsão contida no artigo 193 do
Código Tributário Nacional, além de encontrar respaldo em diversos escólios doutrinários. 

Após apreciar as razões e as contrarrazões, a pregoeira decidiu pelo provimento do recurso da
recorrente (CV 0568428), bem como diligenciou no sentido de coligir aos autos o Decreto do Município de Barueri-
SP, sede da recorrente e da recorrida, que “disciplina o requerimento e a emissão da certidão negativa de débitos no
âmbito da secretaria de finanças” (CV 0568952).

Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para decisão.
 
É o relatório.
Passo a decidir.



 
II - DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Lei nº 10.520/2000 ao tratar de recursos em licitação na modalidade pregão, dispõe que:
 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
(...)

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
 

Por sua vez, o Decreto 10.024/2019, quanto a intenção de recurso, prevê:
 

Intenção de recorrer e prazo para recurso
Art. 44.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

§ 1º  As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
§ 2º  Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado
da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
§ 3º  A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto
no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

§ 4º  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados. 

 
O edital de licitação reproduziu tais disposições em seu item 12.
Conforme consta da ata, a recorrente manifestou sua intenção de recorrer durante a sessão pública do

pregão, sendo registrados os prazos máximos pertinentes conforme abaixo transcrito:
 

Data limite para registro de recurso: 08/07/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 13/07/2021.
Data limite para registro de decisão: 28/07/2021.

 
Portanto, recebo o recurso interposto, posto que tempestivo.
No tocante ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, entende-se que, no pregão, o

recurso possui efeito devolutivo (devolve à autoridade responsável pela decisão e ao seu superior o exame da matéria)
e suspensivo (isto é, a licitação apenas poderá prosseguir após decididos os recursos). 

Com efeito, a lei nº 10.520/02 prevê, no artigo 4º, inciso XXI, que, decididos os recursos, a
autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

O ato seguinte ao julgamento dos recursos eventualmente interpostos é a adjudicação do objeto ao
licitante declarado vencedor. 

Destarte, se a lei prevê que a adjudicação só pode ser levada a efeito após serem decididos os
recursos, nenhum outro ato poderá ser praticado. Assim, o recurso possui efeito suspensivo. A respeito, o Tribunal de
Contas da União assim já se manifestou:
 

9.4.1. a interpretação sistêmica das normas que disciplinam a modalidade de pregão conduz à conclusão de que recursos
contra decisões do pregoeiro terão necessariamente efeito suspensivo; (ACÓRDÃO 567/2015 – PLENÁRIO)

 

Passo a análise do mérito.
 
III- DO MÉRITO/FUNDAMENTOS



A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita ainda a Lei Maior a
necessidade de observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso
XXI).

Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi inicialmente editada
a Lei n. 8.666/1993. Com o advento da Lei n. 10.520/2002, mais uma modalidade licitatória (pregão) no ordenamento
jurídico brasileiro, e a qual se aplicam subsidiariamente as regras da Lei n. 8.666/1993.

Urge ressaltar que, seja qual for a modalidade adotada, deve-se garantir a observância dos princípios
da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo,
 todos expressamente previstos na Lei n. 8.666/1993.

De especial importância é o postulado da vinculação da Administração ao edital que regulamenta
o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do
procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento
que rege a licitação.

 O edital é a lei da licitação e vincula as licitantes e a própria Administração Pública. O princípio da
vinculação ao edital está positivado no artigo 41 da Lei de Licitações, que dispõe que a Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada, garantindo, assim, a isonomia
entre os participantes. E a disposição vale, igualmente, para as licitantes, que devem cumprir todas as cláusulas
edilícias, sem exceção

Desta feita, a questão aqui debatida, diz respeito a suposta desconformidade da habilitação e
classificação da empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, tendo em vista que esta, conforme
alega a recorrente em suas razões, no tocante a regularidade fiscal, apresentou apenas certidão negativa de débitos
mobiliários, sendo que a municipalidade em que sediada não adota modelo de certidão unificada de tributos de sua
competência, de modo que deveria apresentar também certidão negativa de débitos imobiliários.

Conforme a recorrente, a habilitação da empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDA ante a comprovação apenas parcial de sua regularidade fiscal perante a Receita Municipal violaria o subitem
10.9.5 do edital e, por conseguinte, os postulados da vinculação ao instrumento convocatório e ainda o princípio da
legalidade. Eis a redação da disposição editalícia:

 
10.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
[...]
10.9.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre;
 

 
Conforme consta dos autos, a pregoeira deu provimento ao recurso ora analisado, argumentando que

o edital trata da regularidade fiscal de forma ampla e não restrita, devendo o licitante, ciente da sistemática de emissão
de certidões do local de sua sede, apresenta-las de modo a comprovar cabalmente sua regularidade perante a Fazenda
Pública Municipal. Transcreve-se os seguintes trechos da competente decisão (CV 0568428):
 

[...]
Ademais, quanto à exigência da regularidade fiscal, subitem 10.9.5, do Edital;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo
exercício contrata ou concorre;
 
No argumento das contrarrazões, no tocante ao subitem supramencionado, disse que no edital não foi exigido a
apresentação de duas certidões.

Com o devido respeito, nos termos do instrumento convocatório, quando se solicita comprovação da regularidade fiscal, o
licitante interessado deverá apresentar certidões que contemplam todos os débitos, visto que em uma licitação não tem
como prevê a forma de emissão das certidões de cada município sede dos participantes, que no caso da Prefeitura de Barueri
ficou comprovado de que emitem duas certidões, conforme Art.1º, § 3º, do Decreto N.º 5636/2005 (SEI 0568952).
No caso em análise, a certidão (SEI 0564630, pag.7), enviada juntamente com os documentos de habilitação, comprova a
regularidade dos débitos mobiliários, contanto que seria necessária a emissão da certidão imobiliária, o que resultaria na
comprovação da regularidade fiscal prevista no Edital.



Nesse caso, o edital trata de forma ampla e não restrita, devendo o licitante, conhecendo a forma de emissão de
certidão do município do qual tem a sede da empresa, apresentar as certidões que comprovem toda sua regularidade
fiscal
Dessa forma,  de acordo com os motivos expostos, entendemos pertinente o argumento apresentado pela RECORRENTE,
considerando que a certidão apresentada pela empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, não foi suficiente
para demonstrar a regularidade fiscal do município, promovendo assim o retorno da fase de julgamento das propostas para o
Pregão Eletrônico 13/2021.

 
5. CONCLUSÃO
Por todo exposto, salvo melhor juízo da autoridade superior, dou provimento ao Recurso da NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI.

Encaminho os autos à autoridade superior para análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta. (grifos
nossos)

 
Contudo, com a devida vênia, e em homenagem ao postulado da vinculação ao instrumento

convocatório, entende-se que no caso sob análise a comprovação da regularidade fiscal junto a Receita Municipal
através apenas de certidão mobiliária mostra-se escorreita.

A exigência de comprovação de regularidade fiscal em processo licitatório, encontra fundamento
legal nos artigos 27, inciso IV, e 29 da Lei 8.666/1993, e artigo 40, inciso IV e V, do Decreto nº 10.024/2019, in
verbis.

 
Lei nº 8.666/93:
Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista;             (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011)       (Vigência)

 
Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:                (Redação
dada pela Lei nº 12.440, de 2011)       (Vigência)

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.                      (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.               (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)       (Vigência)
 

Decreto nº 10.024/2019
Art. 40.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:
IV - à regularidade fiscal e trabalhista;
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e (grifos
nossos)

 
Segundo Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2018, p. 100[1]), paira intensa controvérsia

doutrinária em relação ao alcance da exigência de regularidade fiscal, resumindo os entendimentos a respeito da
seguinte forma:

 
1.º entendimento: A regularidade fiscal refere-se aos tributos federais, estaduais e municipais. Trata-se da interpretação
literal do art. 29, III, da Lei 8.666/1993.



2.º entendimento: A exigência de regularidade fiscal restringe-se aos tributos do Ente federativo que promove a
licitação [...]
3.º entendimento: A regularidade fiscal relaciona-se apenas com os tributos incidentes sobre a atividade do licitante e o
objeto da licitação (ex.: é razoável a exigência de regularidade do ISS na contratação para prestação de serviços, mas não
de IPVA ou IPTU). Nesse sentido: Marcos Juruena Villela Souto, Flávio Amaral Garcia e Jessé Torres Pereira Junior.
(grifos nossos)

 
Analisando a redação da disposição editalícia que o recorrente considera violada, isto é, item 10.9.5,

vê-se claramente que, nesse particular, no presente certame se filiou ao terceiro posicionamento acima mencionado.
O subitem 10.9.5 aduz que será exigida prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal

do domicílio ou sede do licitante relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, a revelar que não é
devida pelo licitante a apresentação de certidões negativas de tributos alheios à atividade licitada.

O entendimento de que a exigência de regularidade fiscal alcança apenas os tributos incidentes
sobre a atividade do licitante e o objeto da licitação encontra diversas vozes favoráveis na doutrina. O próprio
Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2018, p. 101), acima citado, defende a corrente sob o argumento de que “a
regularidade fiscal não significa cobrança indireta de tributos, mas, sim, certificação da capacidade econômica do
licitante”. Afirma ainda que a restrição aos tributos incidentes sobre o objeto da licitação tem fundamento no art. 37,
XXI, da CRFB, que admite exigências de qualificação econômica “indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações”.

No sentido de que a regularidade fiscal relaciona-se apenas com os tributos inerentes a atividade do
licitante e o objeto da licitação também leciona Marçal Justen Filho[2], a saber:

 
“não há cabimento em exigir que o sujeito – em licitação de obras, serviços ou compras – comprove regularidade
fiscal atinente a impostos municipais sobre propriedade imobiliária ou impostos estaduais sobre propriedade de
veículos. Nem há fundamento jurídico-constitucional para investigar se o sujeito pagou a taxa de polícia para a CVM e
assim por diante. Todos esses tributos não se relacionam com o exercício regular, para fins tributários, da atividade objeto
do contrato licitado”.

 
 

Perfilhando o mesmo posicionamento, ou seja, exigência de comprovação de regularidade fiscal
quanto a tributos afetos ao objeto da licitação, assim já se manifestou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

 
2.5. Mostra-se procedente também a crítica quanto à imposição de regularidade fiscal de tributos alheios à atividade
licitada, haja vista que o subitem 8.1.2.4 do ato convocatório exige genericamente prova de regularidade perante a Fazenda
Estadual, sem a fixação dos tributos que devem fazer parte da demonstração de regularidade. Sobre o tema, a
jurisprudência dominante deste E. Tribunal é no sentido de que a requisição de regularidade fiscal deve estar
adstrita aos tributos decorrentes do ramo de atividade das interessadas licitantes, em compatibilidade ao objeto
licitado, nos termos do artigo 29, inciso II, da Lei nº 8.666/93, devendo a Administração fixar objetivamente no
instrumento convocatório a relação de tributos que devem fazer parte do rol da documentação relativa à regularidade fiscal,
a exemplo das decisões relatadas nos autos dos processos TC-017843.989.16-1, TC-018250.989.16-7, TC019152.989.16-6,
TC-019188.989.16-4, TC-01000.989.17-8, TC001005.989.17-2 e TC-001653.989.17-8. (TRIBUNAL PLENO - SESSÃO:
15/08/2018 EXAME PRÉVIO DE EDITAL SEÇÃO MUNICIPAL Processo: TC-013739.989.18-4).

 

 
Não obstante, conforme alegado pela GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA em suas

contrarrazões, e em abono à corrente adotada pelo edital (subitem 10.9.1) e acolhida por respeitável doutrina, de fato o
Código Tributário Nacional prevê em seu artigo 193 que a regularidade fiscal se refere aos tributos “relativos à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre”, senão vejamos:
 

Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos
Estados, do Distrito Federal, ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência
pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública
interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

 
Destarte, em que pese a municipalidade sede dos licitantes expedir certidões independentes para

tributos mobiliários e para os imobiliários, o que restou, a propósito, demonstrado através de diligência empreendida



pela pregoeira (CV 0568952), o fato de o objeto da licitação consistir basicamente em prestação de serviços, somada à
previsão clara do edital no sentido de que a comprovação da regularidade fiscal perante as Fazenda Estadual e
Municipal deve ser compatível com à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, implica na impossibilidade de
se dar provimento ao recurso do recorrente.

Diante disso, reputa-se que a certidão negativa de débitos mobiliários apresentada pela empresa
GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA é suficiente à comprovação de sua regularidade fiscal perante à
Fazenda Municipal, devendo ser mantida sua habilitação e classificação no Pregão  Eletrônico nº 013/2021.

 
IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, em atendimento às normas legais e do instrumento convocatório, CONHEÇO do

recurso e, no mérito, nego-lhe provimento pelas razões acima aduzidas, mantendo incólume a HABILITAÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO da empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº
20.217.208/0001-74.

Outrossim, revogo a decisão da pregoeira correspondente ao CV 0568428, a qual entendeu pelo
provimento do recurso sob julgamento.

Publique-se.
 
 
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, em Palmas-TO, aos 26 dias do mês de julho

de 2021.
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