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PARECER JURÍDICO 

 

 Submete-se a esta consultoria a presente situação fática, que enseja o 

julgamento das razões de recursos apresentadas pelas empresas participantes 

do Pregão Presencial 012/2021, referente ao registro de preços para aquisição 

de futura de refeições acondicionadas em embalagens plásticas (marmitex) para 

atender as necessidades do CONSIRC.  

 

I – DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA MARIA IVONE PILA 
ALEO ME  

 

 A Lei Complementar 123/2006 institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, qual estabelece normas gerais 

relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

Um dos benefícios previsto no dispositivo legal consiste na possibilidade 

das MEs e EPPs demonstrarem tardiamente sua regularidade fiscal, caso haja 

alguma restrição. 

Dispõe o § 1º, artigo 43 da Lei 123/2006: 

§ 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. 
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Assim, estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias 

úteis prorrogáveis por mais 5 dias úteis para apresentá-la negativa ou positiva 

com efeito negativa. 

A documentação em referência é a fiscal e trabalhista, assim considerada aquela 

previstas nos incisos I a V do artigo 29 da Lei 8666/93. 

Trata-se, como se observa, de uma postergação do momento adequado para se 

comprovar a regularidade com o fisco. 

Na sequência, o art. 43 (na redação original) dispõe que as ME e EPP deverão 

apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente restrição (BRASIL, 2006). 

Constata-se, assim, que não houve qualquer dispensa de apresentação de 

documentos por parte das ME e EPP. Essas podem efetivamente participar de 

licitações mesmo que sua documentação fiscal esteja em desconformidade com 

a legislação. O que se exige é que no momento da assinatura do contrato as 

obrigações fiscais estejam adimplidas. 

Jacoby Fernandes (2007) também possui o mesmo entendimento, conforme 

exposto abaixo: 

Em primeiro plano, note-se que o legislador define no 

art. 42 o momento da comprovação da regularidade 

fiscal, estabelecendo que somente será exigida a 

regularidade no ato da contratação. No art. 43, 

esclarece que deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal. Significa dizer, com ênfase a 

expressão toda, que não pode ser apresentada a 

comprovação parcial. Mesmo existindo 

restrições, todos os itens devem ser 

apresentados, pois a norma vai admitir o 

saneamento, não a complementação dos 

documentos. (grifo nosso) 
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Já o § 1º do art. 43 (na redação original) estabeleceu prazo para correção dos 

defeitos de ordem fiscal, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame. 

Portanto, no caso da existência de algum débito fiscal em aberto, a licitante teria 

um prazo diferenciado para sanar esse defeito, contado do momento em que 

fosse declarado vencedor do certame. 

Ou seja, o benefício reside na regularização tardia da certidão defeituosa, o que 

significa que a empresa deve apresentar toda documentação exigida e caso 

exista alguma restrição poderá regularizar tardiamente usufruindo do direito 

concedido às microempresas e empresas de pequeno porte. 

Com desenvoltura, o jurista Marçal Justen Filho versa: 

“Portanto, o benefício reside não na dispensa de 

apresentação de 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 

1º 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, 2º Ed, São Paulo: Dialética, 2007, 

p. 67). (grifo nosso) 
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Destaco que o legislador remeteu ao momento de assinatura do contrato a  prova 

de regularidade fiscal e trabalhista somente, no entanto, a participação no 

certame permaneceu vinculada à apresentação dos documentos previstos na lei 

e no edital. 

A empresa MARIA IVONE PILA ALEO ME, nos autos do Pregão Presencial 

012/2021, deixou de apresentar a prova de regularidade junto à Fazenda 

Federal, mesmo que com alguma restrição, o que significa dizer, com base na 

doutrina colacionada que a licitante deveria ter apresentado certidão positiva de 

débitos ou até mesmo alguma certidão negativa ou positiva com efeito negativo 

fora do prazo de validade, assim como o fez com a prova de regularidade com a 

fazenda municipal e não uma mensagem do site da Receita Federal relatando 

que as informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil – 

RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o contribuinte são 

insuficientes para emissão de certidão por meio da internet. 

Por fim requer a tornar sem efeito a pena imposta, no entanto não estamos diante 

de qualquer ato de penalidade e sim de inabilitação em certame licitatório por 

ausência de documentação exigida pelo edital. 

 

II – DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA GUILHERME PRATA 
ME 

A CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) é uma classificação 

usada com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das unidades 

produtivas do país nos cadastros da administração pública, nas três esferas de 

governo, em especial na área tributária, contribuindo para a melhoria da 

qualidade dos sistemas de informação que dão suporte às decisões e ações do 

Estado, possibilitando, ainda, a maior articulação entre sistemas, ou seja, serve 

para facilitar o enquadramento da empresa nos múltiplos órgãos tributários no 

Brasil. 

A respeito da análise da CNAE para a habilitação em licitações, destacamos o 

Acórdão nº 1203/2011 do Tribunal de Contas da União – TCU, no qual ocorreu 

o impedimento de participação de empresa apenas porque seu cadastro na 
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Receita Federal do Brasil apontava atividade não pertinente à atividade licitada, 

embora houvesse grande proximidade entre ambas. O relator do processo 

argumentou que impedir que uma empresa participasse do certame com 

base nesse detalhe cadastral é levar a norma a limites muito além do 

necessário e diminuir a competitividade do certame, o que configura 

irregularidade grave. 

Enfim, não havia razão jurídica ou administrativa para conferir-se arbitrariamente 

tamanha proeminência à formalidade de anotação cadastral, mais até que ao 

conjunto de fatores que indicavam a aptidão da licitante a participar da 

competição e a oferecer propostas que aumentariam a sua competitividade 

(Acordão nº 1203/2011, Plenário, rel. Min. José Múcio Monteiro). 

Ainda, o TCU entendeu que o cadastro de atividades na Receita Federal do 

Brasil não é motivo suficiente para impedir a participação da empresa, ainda 

mais que tal cadastro não era totalmente discrepante do objeto do certame. 

“É certo que esse cadastro é uma imposição legal e deve estar atualizado, porém 

em nenhum momento há previsão legal de impedir uma empresa de participar 

em virtude de uma discrepância desse cadastro”, observou o relator. 

Em outro julgamento, o TCU também se posicionou: 

O CNAE não deveria, sozinho, constituir motivo para 

a inabilitação em processo licitatório, havendo outros 

meios de comprovação da compatibilidade do ramo 

de atuação da empresa com o objeto da licitação, a 

exemplo do contrato social (Acordão nº 42/2014, 

Plenário, rel. Min. Augusto Sherman). 

A CNAE não se confunde com o Objeto da empresa, que por sua vez, tem sua 

previsão legal no art. 997, inciso II, do Código Civil vigente. Logo, as atividades 

que serão permitidas à sociedade empresária, são exatamente aquelas 

previstas no Objeto de seu Contrato Social e não em código CNAE. 
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No mesmo sentido, a Receita Federal já deu entendimento de que o objeto social 

da empresa deve prevalecer sobre o código da CNAE: 

EMENTA: SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. 

INDEFERIMENTO. ATIVIDADE VEDADA. 

PREVALÊNCIA DO OBJETO SOCIAL SOBRE O 

CÓDIGO DA CNAE. O objeto social, para efeito de 

certificação da atividade econômica explorada, 

prevalece sobre o código da CNAE. É insubsistente 

o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples 

Nacional apoiado numa suposta base fática 

anunciada neste último, quando o objeto social 

aponta para outra realidade. (Delegacia da Receita 

Federal de Julgamento em Porto Alegre – 6ª Turma. 

Portal Fazenda do Governo Federal. Disponível em: 

<http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-

brs?d=DECW&f=G&l=20&n=-

DTPE&p=48&r=952&s1=&s2=6&s4=&u=/netahtml/d

ecisoes/decw/pesquisaDRJ.htm>) (Grifo nosso) 

Sobre o caso em tela, a CNAE da empresa EVANDRO ROQUE FORTUNATO é 

56.11-2/01 – restaurantes e similares, compatível com o objeto do certame o qual 

se trata de aquisição futura de refeições acondicionadas em embalagens 

plásticas (marmitex) para atender as necessidades do CONSIRC. 

Quanto à alegação de que a empresa vencedora não apresentou licença 

sanitária, destaco que o referido documento não constou no rol dos solicitados 

para fins de participação ou habilitação no certame. 

A empresa GUILHERME PRATA ME juntou em seu recurso partes da Portaria 

CVS 1, de 22/07/2020 que disciplina, no âmbito do Sistema Estadual de 

Vigilância Sanitária, o licenciamento sanitário dos estabelecimentos de interesse 

da saúde e das fontes de radiação ionizante, e dá providências correlatas, no 

entanto, não discorre sobre o pretendido, alegando apenas que a empresa 

vencedora não apresentou licença sanitária. Importante destacar que ao analisar 
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o edital do Pregão Presencial 012/2021, não foi localizada a exigência de 

apresentação do referido documento no rol dos solicitados para fins de 

participação ou habilitação no certame. 

 

III – DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Conforme disposto na lei federal nº 8.666/93, a licitação visa a seleção da melhor 

contratação possível para o Estado, selecionando a proposta mais vantajosa, 

bem como propiciar a participação do maior número possível de interessados no 

certame, desde que atendidos requisitos legais. 

O processo licitatório encontra-se estritamente vinculado aos Princípios do 

Direto Administrativo e nesse sentido, Bandeira de Mello leciona: 

A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas 

a um específico mandamento obrigatório, mas a todo 

o sistema de comando. É forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do 

princípio atingido, porque representa ingerência conta 

todo o sistema, subversão de seus valores 

fundamentais, contumélia irremissível a seu 

arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 

(MELLO, 2000, p. 748) 

Justen Filho (2010, p.61) expõe os princípios norteadores do processo licitatório 

da seguinte maneira: 

Havendo alguma dúvida sobre o caminho a adotar ou 

a opção a preferir, o intérprete deverá recorrer a este 

dispositivo. Dentre diversas soluções possíveis, 

deverão ser rejeitadas as incompatíveis com os 

princípios do art. 3º. Se existir mais de uma solução 

compatível com ditos princípios, deverá prevalecer 

aquela que esteja mais de acordo com eles ou que os 
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concretize de modo mais intenso e amplo. Essa 

diretriz deve nortear a atividade tanto do 

administrador como do próprio Poder Judiciário. O 

administrador, no curso das licitações, tem de 

submeter-se à eles. O julgador, ao apreciar conflitos 

derivados de licitações, encontrará a solução através 

desses princípios, mas respeitando as regras 

adoradas. 

Princípio da legalidade 

O princípio da legalidade é a mola mestra do processo licitatório e apresenta-se 

nos atos vinculados, ou seja, atos que devem seguir uma determinação legal. 

Entende-se que tal vinculação trata-se de uma garantia aos licitantes e à 

sociedade de que o julgamento das propostas, por exemplo, será objetivo, a 

ampla defesa e o contraditório serão assegurados e a impessoalidade será 

respeitada.  

Ao aplicar a norma, o agente deve apenas verificar a presença dos pressupostos 

previstos na norma, não sendo admitida inovação proveniente do juízo pessoal 

de conveniência e oportunidade do agente. 

Princípio da razoabilidade 

A razoabilidade é princípio que se encontra implícito na Constituição Federal, e, 

no âmbito processual, atua como princípio informador do devido processo legal, 

a fim de que seja este utilizado de forma racional e moderada, com vistas à 

concepção de justiça social. 

O princípio da razoabilidade é conceituado como um basilar de valoração dos 

atos do Poder Público, para aferir se eles estão informados pelo valor superior 

inerente a dado ordenamento jurídico: a Justiça. 

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Diante de todo o exposto, pelas razões jurídicas acima transcritas e 

explanadas, e considerando os princípios da legalidade, competitividade e 
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razoabilidade, OPINO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA SENHORA 

PREGOEIRA QUANDO À INABILITAÇÃO DA EMPRESA MARIA IVONE PILA 

ALEO ME, haja vista que a lei dispõe que a ME ou EPP deverá apresentar toda 

documentação para fins de habilitação, mesmo que apresente alguma restrição 

e TAMBÉM PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ACEITAR A 

PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EVANDRO ROQUE FORTUNATO NO 

CERTAME, considerando que a atividade comercial da empresa (restaurante) é 

compatível com o objeto da licitação.  

 

Ante o exposto,  

Este é o parecer.  

 

 

FERNANDA GRASIELA PRIETO 

OAB-SP 389.172 

 

 

 


