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Processo n.º 409/2021 
Pregão Eletrônico n.º 100/2021
Edital n.º 117/2021 
Processo Administrativo n.º 684/2021 (1doc)

Trata-se da  análise  de  recursos  interpostos  pela  empresa  GAMA Comércio  de  Máquinas,
Ferragens e Ferramentas Ltda. e a empresa MOVEP – Motores,  Máquinas,  Ferragens e Ferramentas
Ltda.,  em  desfavor  da  decisão  da  Comissão  de  Licitação  por  sua  DESCLASSIFICAÇÃO  e  pela
INABILITAÇÃO, respectivamente, no Pregão Eletrônico n.º 100/2021 (Edital 117/2021).

O objeto do certame é a aquisição de roçadeiras a serem utilizadas na limpeza pública do
Município de Registro – SP. 

Na  1ª  Ata  de  Julgamento  a  Comissão  de  Licitação  RECONSIDEROU  a  decisão  de
DESCLASSIFICAÇÃO da licitante GAMA Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda, fundada,
inicialmente,  no  desatendimento  de  que  “NÃO  CONSTAVA  NO  CATÁLOGO  APRESENTADO  A
GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO EQUIPAMENTO” objeto da licitação.

Com relação à MOVEP – Motores, Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda, a Comissão de
Licitação MANTEVE a decisão de INABILITAÇÃO da licitante por descumprimento da exigência prevista
no  Item  15.2.2  “d”  do  Edital  117/2021,  que  seria  a  comprovação  de  regularidade  fiscal  mediante
apresentação de “CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS”.

1ª ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 100/2021 
(...) 
Aberta  a  sessão,  foi  informado  aos  presentes,  que  as  empresas  GAMA  COMÉRCIO  DE
MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. e MOVEP -  MOTORES MÁQUINAS E
ACESSÓRIOS  PARA  INDÚSTRIA  LTDA.   haviam  apresentado  as  razões  de  recurso
tempestivamente. Não houve apresentação de contrarrazões.

Ato  contínuo,  o  Pregoeiro  procedeu  à  leitura  e  análise  do  recurso  apresentado  pela
empresa MOVEP - MOTORES MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA INDÚSTRIA LTDA.

O  recurso,  em  suma,  demonstra  o  inconformismo  da  empresa  MOVEP  -  MOTORES
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA INDÚSTRIA LTDA.  contra  a  sua  inabilitação:  "(...)
Gostaria de solicitar a revisão da documentação referente a licitação (pregão eletrônico n°
100/2021 /edital  117/2021 processo  409/2021),  fomos desclassificados com o motivo
inabilitação, item 15.2.2 D do edital.  Esse documento refere-se a Certidão negativa
estadual,  para esse item encaminhamos a certidão de não inscritos na dívida ativa,
visto  que       nesse  item       solicita  CERTIDÃO   NEGATIVA OU CERTIDÃO POSITIVA (para
certidão  positiva  não  possuímos  débitos  estaduais  para  emissão  da  mesma).  Fomos
surpreendidos pois nos processos anteriores sempre apresentamos essa mesma certidão e
fomos classificados, como exemplo abaixo: PREGÃO ELETRÔNICO 019/2021/  EDITAL
023/2021/PROCESSO 026/2021 - item 15.2.2 D. Essa licitação como exemplo acima, solicita
no item dessa certidão idêntico ao da licitação corrente e fomos classificados nessa."
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Cumpre esclarecer, que a certidão negativa de débitos tributários não inscritos, trata-se
de documento  que  certifica  a  inexistência  de  débitos  tributários  declarados  ou  apurados
pendentes  de  inscrição  na  dívida  ativa  de  responsabilidade  do  interessado.  (Portal  da
Secretaria da fazenda e Planejamento, 2021)

Já a certidão negativa de débitos tributários inscritos, se trata de débitos já inscritos na
Dívida Ativa, como regulamenta o Decreto 61.141/2015 de 27/02/2015.

Sumariamente, existem duas certidões, a primeira indica apenas a inexistência de débitos
pendentes de inscrição na Dívida Ativa, porém não fornece informações sobre débitos que
eventualmente já estejam inscritos.

Foi publicado recentemente, o Decreto n° 66.127/2021 de 14/10/2021, afim de formar
uma Comissão Mista Preparatória de Certidão Única de Débitos, constituída como
grupo de trabalho conjunto, com o objetivo de unificar as certidões de débitos, inscritos
e não inscritos em dívida ativa.

Anexo a esta,  segue Orientação Preventiva elaborada em 05/06/2020, pela GEPAM -
Gestão  Pública,  Auditoria  Contábil,  Assessoria  e  Consultoria  em  Administração
Municipal, empresa contratada para prestar  consultoria  à      esta  Administração,         que  
reforça o entendimento do Pregoeiro ao inabilitar a recorrente, como podemos
observar no     trecho     seguinte  : 

"(...) Nessa senda, é sabido que, no âmbito do Estado de São Paulo, a Secretaria de
Fazenda e Planejamento expede duas certidões, a saber: a)  Certidão Negativa de
Débitos Não inscritos na Dívida Ativa; e, b) Certidão Negativa de Débitos inscritos
na Dívida Ativa. A expedição das certidões estaduais está regulamentada pela Portaria

CAT n. 20, de 01 de abril de 1998, que estabelece os procedimentos para pedido,
emissão e obtenção de certidão negativa e fixa prazo de validade   para os documentos
expedidos.   De acordo com o caput   do artigo 1º, da referida Portaria, o interessado
poderá  requisitar  certidões  para  "participação em  licitação pública"  ou "para
simples conferência ou outra finalidade". 

Confira-se: "Artigo  1º.  O  interessado  poderá  solicitar  a  expedição  de  certidão
negativa nos seguintes casos: I  -  para participação em licitação pública,  II  -  para
simples conferência ou outra finalidade."   

Interessa,  nesse  arrazoado,  a  certidão  para  participação  em  licitação  pública.    Os
parágrafos do dispositivo melhor detalham a matéria, dando maior alcance às certidões
de regularidade emitidas pela Fazenda do Estado de São Paulo, nesse sentido: 

“Artigo 1º [...]  [...]  § 1º. Na hipótese do inciso I, serão pesquisados e informados  somente os
débitos inscritos na dívida ativa. § 2°. Na hipótese do inciso II: a) tratando se de pedido
de certidão para simples conferência, serão pesquisados e informados tanto os débitos
não inscritos quanto os débitos inscritos na dívida ativa; b) tratando se de pedido para
outra  finalidade,  serão  pesquisados  e  informados  somente  os  débitos inscritos na
dívida ativa, salvo se o interessado requerer também a pesquisa e  informação de
débitos não inscritos" [destacamos].

  

Note-se, que, a Fazenda Paulista reputa a certidão de débitos inscritos na dívida ativa
como a adequada para legitimar a participação do interessado em licitações públicas, é
dizer, demonstrar um dos aspectos de sua idoneidade e capacidade para bem executar
o objeto  da disputa.  O empresário que não integrar  o banco de dados da Fazenda
Pública presume-se, sob o aspecto fiscal, idôneo. E não poderia ser diferente, afinal,
somente os débitos inscritos em dívida ativa gozam de certeza e liquidez, nos termos do

caput do artigo 204, do Código Tributário Nacional, e do caput do artigo 3°, da Lei nº
6.830/80, transcritos a seguir, respectivamente: "Art. 204. A dívida regularmente inscrita
goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída" "Art. 3°.
A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza".
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Por esta razão opinamos pela manutenção da inabilitação da empresa MOVEP - MOTORES
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA INDÚSTRIA LTDA., e,  por  conseguinte a  averiguação
quanto  aos  fatos  apontados  acerca  da  sua  habilitação  em  processo  licitatório  distinto,
aonde, se sustentada, deverá a Administração recorrer ao princípio da autotutela.

Na sequência,  o  Pregoeiro  procedeu a leitura  e  análise do recurso apresentado  pela  empresa
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTOA.

O recurso, em suma, demonstra o inconformismo da empresa GAMA COMÉRCIO DE
MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. contra a sua desclassificação: "(...)
fomos desclassificados pelo técnico responsável por não constar no catálogo garantia de
01 (um) ano, sendo que na nossa proposta apresentada junto com o catálogo estava a
garantia de 01 (um) ano e o equipamento por nós ofertado tem garantia contra defeito de
fabricação de 01 (um) ano. Com referência a esse motivo da garantia, no instrumento
convocatório (Edital), não solicita que no catálogo esteja com este tipo de informação,
até porque enviamos nossa proposta e a mesma está dizendo que o equipamento vai
com a garantia solicitada no descritivo do Anexo I do edital, inclusive em nossa proposta
tem uma declaração que concordamos com todas as exigência  do edital e seus anexos,
e  também  no  momento  do  lançamento  do  proposta  no  sistema  eletrônico
(COMPRASBR), a empresa  assina  uma  declaração que concorda com todos os termos
do edital. Abaixo estamos enviando links de catálogos de vários fabricantes, e os mesmos
NÃO DISPONIBILIZA em sua forma (ORIGINAL) tanto  físico  como  no  site A
INFORMAÇÃO  DE  GARANTIA  O  QUAL  FOMOS  DESCLASSIFICADOS.  Somente  irá
constar se o  CATALOGO  FOR    MONTADO, não  sendo    o ORIGINAL DO FABRICANTE.

Por se tratar de análise técnica (catálogos), foi solicitado ao técnico, manifestação quanto
ao  recurso,  aonde  este  informa  que:  "Relendo os  autos,  mas  especificamente  nos
propostas ofertadas pelas empresas, decidimos acatar o recurso apresentado pela
empresa GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, pelos
seguintes motivos: - O equipamento ofertado pela referida empresa atende todas
as  constantes no edital;  -  A empresa inseriu em sua proposta inicial,  declaração
afirmando que irá oferecer 1 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação" (...)
"Em complemento  ao despacho de n°  77,  segue abaixo o  link onde a fabricante
Husqvarna detalha a concessão de garantia de ate 1 (um) ano para seus produtos.
https://www.lojahusqvarna.com.br/Institucionat/garantia".

Assevera  o  técnico,  que  mantém  o  resultado  das  demais  empresas  anteriormente
desclassificadas pela análise dos catálogos.

Com base no  que  fora  exposto,  manifestamo-nos pelo  indeferimento  do  recurso
apresentado  pela  empresa  MOVEP  -  MOTORES  MÁQUINAS  E  ACESSORIOS
PARA  INDÚSTRIA  LTDA. e  pelo  deferimento  do  recurso  apresentado  pela
empresa  GAMA  COMÉRCIO  DE  MÁQUINAS,  FERRAGENS  E  FERRAMENTAS
LTDA.
(...)                                                                                                  (grifos nossos)

DOS RECURSOS E DAS RAZÕES RECURSAIS.

GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.

Nas razões recursais, a recorrente GAMA Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas
Ltda, afirma que a decisão de sua desclassificação merece ser reformada.
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Com efeito, revisitando proposta e documentos que a instruíam, a equipe técnica de licitação
reconsiderou a decisão anteriormente exarada, acatando as razões recursais, concluindo que a licitante
comprovou que na proposta   apresentada     junto     com     o     catálogo constava a garantia de 01 (um)  
ano contra defeito de fabricação do equipamento ofertado. Também, porque no momento do
lançamento  da  proposta  no  sistema  eletrônico     (COMPRASBR),  a  licitante  juntou  a  
declaração      de      concordância com as condições   do Edital e seus Anexos.

Neste sentido, a Comissão de Licitação, em sede de reconsideração, aduziu que,
“Relendo os autos, mas especificamente nas propostas ofertadas pelas empresas, decidimos acatar o
recurso apresentado pela empresa GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS
LTDA, pelos seguintes motivos: - equipamento ofertado pela referida empresa atende todas as constantes
no edital; - A empresa inseriu em sua proposta inicial, declaração afirmando que irá oferecer 1 (um) ano de
garantia contra defeitos de fabricação".

MOVEP – MOTORES MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA INDÚSTRIA LTDA.

Nas  razões  recursais,  a  recorrente  MOVEP  –  Motores,  Máquinas  e  Acessórios  para
Indústria Ltda, afirma que a decisão de sua inabilitação merece ser reformada porque teria cumprido a
condição prevista no Item 15.2.2 “d”  do Edital  117/2021,  mediante apresentação de “Certidão de não
inscritos na dívida ativa”. 

Consta  no  recurso  que, "(…)  Gostaria de solicitar a revisão     da     documentação  
referente a licitação (pregão eletrônico n° 100/2021 /edital 117/2021 processo 409/2021), fomos
desclassificados  com  o motivo inabilitação, item 15.2.2 D do edital. Esse documento refere-se a
Certidão negativa Estadual, para esse item encaminhamos a certidão de não inscritos na dívida
ativa,     visto que nesse item solicita CERTIDÃO NEGATIVA OU CERTIDÃO POSITIVA (para
certidão positiva não possuímos débitos estaduais para emissão da mesma). 

O regramento da comprovação de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA está prevista
no Item 15.2.2, do Edital 117/2021 (despacho n.º 26 – 1. Doc. PA 684/2021).

15.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 (...) 
 d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual,  Certidão Negativa ou Certidão
Positiva  com efeitos  de  Negativa  de Débitos  Fiscais  relativos  ao  ICM/ICMS inscritos  na
Dívida Estadual, expedida pela Secretaria de estado dos Negócios da Fazenda, ou certidão
emitida  nos  termos  da  Resolução  Conjunta  SF/PGE  03  de  13  de  Agosto  de  2.010
(Procuradoria  Geral  do Estado – Coordenadoria  de Dívida  Ativa);  ou ainda,  Certidão  de
isento emitido pela Receita Estadual.
(...) 

A  razão  não  assiste  a  recorrente  MOVEP,  porque  deixou  de  comprovar  a
regularidade fiscal.

Assim como aduziu e fundamentou a Comissão de Licitação,  a comprovação de
regularidade  fiscal  prevista  no  item  15.5.2  –  d,  do  Edital  117/2021,  exigia  apresentação  de
“certidão negativa de débitos tributários inscritos”, que se trata de débitos já inscritos na Dívida Ativa,
como regulamenta o Decreto 61.141/2015 de 27/02/2015, e disciplina a Portaria CAT n.º 20, de
01 de abril de 1998, da    Secretaria      de     Fazenda   do   Estado de São Paulo, em seu art. 1º, caput  
e inciso I.
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No decisório, a Comissão de Licitação fundamenta sua decisão, também, no
Parecer de Consultoria  Especializada (Orientação Preventiva elaborada em 05/06/2021 –
GEPAM), do qual destacamos a seguinte asserção  “a     Fazenda     Paulista reputa a certidão de  
débitos  inscritos  na  dívida  ativa  como  a  adequada  para  legitimar  a  participação  do
interessado em licitações publicas, é dizer, demonstrar um dos         aspectos de sua idoneidade  
e capacidade para bem executar o objeto do disputa. O empresário     que     não     integrar o     banco  
de     dados     da     Fazenda     Pública     presume-se,     sob     o aspecto     fiscal,     idôneo.     E     não         poderia     ser  
diferente,     afinal,     somente     os     débitos     inscritos em dívida ativa gozam de certeza e liquidez,  
nos termos do caput do artigo 204, do         Código Tributário Nacional, e do caput do artigo 3°, da  

Lei  nº         6.830/80,  transcritos  a  seguir,     respectivamente:     "Art.     204.     A     dívida  regularmente  
inscrita     goza     do     presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída" "Art.  
3°. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza do presunção de     certeza".  

CONCLUSÃO 

Considerando os fundamentos da  1ª Ata de Julgamento da Comissão de Licitação, e, nos
termos do art.  50,  V,  §  1º,  da Lei  n.º  9.784/1999 e  do art.  2º  caput  e §  3º,  do  Decreto Federal  n.º
9.830/2019, OPINO pelo INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO da empresa MOVEP –
Motores Máquinas e Acessórios para Indústria Ltda e pelo DEFERIMENTO do recurso
apresentado pela  empresa GAMA Comércio  de Máquinas,  Ferragens e  Ferramentas
Ltda, embora a decisão proferida quanto à segunda empresa já tivesse sido reconsiderada
pela própria Comissão de Licitação.

Neste  sentido, OPINO,  ainda,  pelo  PROSSEGUIMENTO  do  processo  de  licitação  na
modalidade de Pregão Eletrônico 100/202, Edital 117/2021.

Essas seriam as considerações a serem feitas a respeito do presente pleito, sem embargo de
outros entendimentos, para com os quais manifestamos, desde já, o nosso respeito. 

Encaminhem-se  os  autos  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Municipal  de  Registro  para
deliberação. 

Registro, 21 de dezembro de 2021.

SANDRA TEIXEIRA
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública

Prefeitura Municipal de Registro
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