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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

Pregão Presencial nº 13/2020 
Processo SA/DL nº 19/2020 
Recorrente: Reusa Conservação Ambiental Ltda. EPP 
Recorrida: Gêmeos Limpeza Urbana Ltda. EPP 
 

 
Trata-se de recurso apresentado pela empresa e 

contra recurso interposto por Gêmeos Limpeza Urbana Ltda. EPP, 
que devem ser conhecidos, por terem sido protocolados no prazo 
legal, nos termos do inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei federal nº. 
10.520/02. 

 
Em síntese, insurge a Recorrente contra a 

decisão do Pregoeiro e equipe de apoio que habilitou a empresa 
Gêmeos Limpeza Urbana Ltda. EPP.   

 
Alega que a Recorrida apresentou a certidão de 

tributos estaduais vencida, que em tese levaria a 
desclassificação/inabilitação, protesta quanto à decisão do Pregoeiro 
na concessão do prazo de cinco dias úteis para a devida 
regularização e que o documento apresentado não está meramente 
fora do prazo e sim utilizado como instrumento escuso e com clara e 
inequívoca má fé. 

 
Afirma que a Recorrida não comprovou a 

capacidade técnica operacional em prazo igual ao fixado no certame, 
que não preencheu o requisito previsto no subitem 6.3.2, do Edital 
uma vez que o serviço prestado se refere a apenas três meses.  

 
Por fim, pugna pela integral provimento ao 

recurso para efeito de inabilitar a empresa Recorrida. 
 
Por seu turno, a Recorrida combateu todas as 

alegações da Recorrente.  
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DECISÃO 
 
Preliminarmente, cumpre destacar a total 

ignorância da Recorrente com relação ao sistema normativo nacional, 
mais precisamente quanto à Lei Complementar Federal nº 123/06 e 
também quanto ao Ato convocatório. 

 
A referida Lei disciplina, entre outros assuntos, a 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas 
licitações públicas, conforme reproduzido a seguir: 

 
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.               

 
 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. 

 
§ 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. 

 

A questão também está disposta no Edital, na 
seguinte forma: 

 
7.27 - As microempresas e empresas de pequeno porte, 

por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 
7.27.1 - Aberto o invólucro “documentação”, em 

havendo restrição quanto a regularidade fiscal, fica concedido um prazo 
de 5 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, 
para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa 
tempestiva e aceita pelo Pregoeiro, nos termos do parágrafo primeiro, do 
artigo 43, da Lei federal 123/06.   

 
Neste sentido, a conduta do Pregoeiro na sessão 

pública não foi outra senão seguir a determinação legal e do Edital, ou 
seja, se trata de uma obrigação a concessão do prazo para que a 
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Recorrida possa regularizar a restrição apresentada, por ser 
enquadrada com Empresa de Pequeno Porte – EPP.  

 
Necessário combate ao descrito pela Recorrente 

ao afirmar a Recorrida tenha utilizado como instrumento escuso e com 
clara e inequívoca má fé. 

 
Neste caso, a Recorrida utilizou-se de um 

benefício legal, na sua condição de empresa de pequeno porte, pois a 
empresa apenas fez uso do seu direito, não havendo que se falar em 
má-fé. 

 
Importante destacar que a Recorrida cumpriu a 

remessa da regularidade da certidão de débitos estaduais antes do 
prazo legal. 

 
Com a relação à capacidade técnica, assim está 

definido no Ato convocatório: 
 

6.3.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL: 
 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) 
emitido(s), necessariamente, em nome da empresa licitante, 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
demonstre a prestação de serviços de coleta de resíduos urbanos, 
na quantidade mínima mensal de 600 (seiscentas) toneladas,  nos 
termos da Súmula nº 24, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, com no mínimo 50% do objeto pretendido, cuja quantidade 
revela-se razoável. 

 
Nas palavras do ilustre doutrinador Marçal Justen 

Filho, conforme descrito em seu livro “Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos”, 9ª Edição, página 314: 

 
A Administração não tem liberdade para impor 

exigências quando a atividade a ser executada não apresentar 
complexidade nem envolver graus mais elevados de aperfeiçoamento. 
Especialmente em virtude da regra constitucional (art.37, XXI), 
somente poderão ser impostas exigências compatíveis com o mínimo 
de segurança da Administração Pública. 
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Portanto, não há do que censurar a capacidade 
técnica demonstrada pela Recorrente, uma vez que, por definição, 
entende-se que o atestado de capacidade técnica consiste na 
comprovação de que a licitante executou o serviço posto em 
expectativa de contratação, emitido por pessoa jurídica, em papel 
timbrado, assinado por seu representante legal, discriminando o 
objeto da contratação, assim como os dados da empresa contratada. 

 
Mesmo porque o referido atestado foi objeto de 

diligência realizada junto à página eletrônica da Prefeitura de 
Cataguazes, administração emitente do referido documento 
capacidade técnica, constando a existência de contrato administrativo, 
que foi acostado nos autos do processo. 

 
Em que pese a Recorrente tenha apresentado 

farta jurisprudência e doutrina, em nenhum objeto se enquadra no 
objeto combatido, nenhum argumento deve prosperar. 

 
Destarte, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 

Monte Alto considera que as razões apresentadas não se mostraram 
suficientes para abalar os fundamentos da decisão combatida, para 
negar-lhe provimento e manter a classificação e a habilitação da 
empresa Gêmeos Limpeza Urbana Ltda EPP. 

 
Como o recurso apresentado não logrou êxito 

para reconsiderar a decisão tomada, os autos do Processo SA/DL nº 
19/2020, devem subir à autoridade superior, o Prefeito Municipal, com 
todas as informações necessárias, para que decida de maneira 
definitiva a respeito da matéria em exame, com fundamento no §4º, do 
artigo 109, da Lei federal nº 8.666/93.  

 
Monte Alto, 10 de março de 2020. 
 

 
 

JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE SALGUEIRO 
PREGOEIRO 
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GABINETE DO PREFEITO 
 
 

Pregão Presencial nº 13/2020 
Processo SA/DL nº 19/2020 
Recorrente: Reusa Conservação Ambiental Ltda. EPP 
Recorrida: Gêmeos Limpeza Urbana Ltda. EPP 
 
 
 

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO 
RODRIGUES, Prefeito do Município de 
Monte Alto, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento 
nos artigo 109, § 4º, da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, apresenta a 
seguinte... 

 
 

DECISÃO FINAL 
 
     Vistos e analisados os autos do Processo 
SA/DL nº 19/2020, referente ao Pregão nº. 13/2020, que objetiva a 
contratação de equipe composta de motoristas, agentes coletores 
para a prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos 
domiciliares, comerciais e industriais e transporte até a estação de 
transbordo, o recurso interposto pela empresa Reusa Conservação 
Ambiental Ltda. EPP foi conhecido, por ter sido apresentado nas 
formalidades legais, E quanto ao mérito, considerando a decisão do 
Pregoeiro encartado nos autos, inegavelmente consistente, do ponto 
de vista legal, decide negar provimentos ao presente recurso, 
julgando-o improcedente, para efeito de manter a decisão do 
Pregoeiro proferida na sessão pública do pregão. 
 
Monte Alto, 10 de março de 2020. 
 
 
 

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 
Prefeito Municipal 


