
 
 
 
 
 

 

 
 

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

EMPRESA 

ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELLI  pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº  04.091.474/0001-47, com sede na Rua Thomas Klein, 

601, Lagoa dos Três Cantos, RS,  

 

ITENS SOBRE OS QUAIS APRESENTOU RAZÕES DE RECURSO: 

5.2.10 – Certidão negativa de Falência e Concordata 

 

FORMA DE ENVIO: 

Protocolo realizado TEMPESTIVAMENTE em data de 26 de abril de 2017. 

 

CONTEÚDO 

O Licitante foi inabilitado em virtude do descumprimento ao item 5.2.10 do Edital, tendo em 

suma, apresentado as seguintes razões recursais: 

... O formalismo etremado vem em prejuízo da licitação e de suas finalidades ... 

 

... Artigo1º § 4º da Lei Complementar nº 123, ..., que rezam> 

§ 4º Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de que 

trata o § 3º, deveráconstar prazo máximo, quando forem necessários 

procedimentos adicionais ... 
 

 

DECISÃO: 

O artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações e atualizações posteriores, 

determina: 

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 etrabalhista, 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 

declaradovencedor 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 oupositivas com efeito de certidão negativa. 
 

§ 2o  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 

artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

PORTANTO, ESTÁ ABERTA AOS LICITANTES, NA CONDIÇÃO DE MICRO 

EMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, APRESENTAR DOCUMENTOS 

RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL (Art.31 da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações e atualizações posteriores) E TRABALHISTA. 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO  O FATO DE QUE A CERTIDÃO NEGATIVA 

DE FALÊNCIA E CONCORDATA, DIZ RESPEITO A COMPROVAÇÃO NO 

TOCANTE A QUALIFICAÇÃO ECONÔNICO-FINANCEIRA, EXPRESSA EM LEI 

JUNTO AO INCISO II DO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS 

ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES POSTERIORES). 

 DECIDE A EQUIPE DESIGNADA PELO RECEBIMENTO DO RECURSO EIS 

QUE TEMPESTIVO, E NO MÉRITO PELA SUA IMPROCEDÊNCIA. 

 

FINALIZAÇÃO 

Junte-se a Decisão aos autos do processo licitatório. 

Documento formulado para que seja fornecido à empresa 

firmatária do recurso, demais participantes, bem como, para que 

seja amplamente publicado junto ao site oficial 

www.quinzedenovembro.rs.gov.br  . 

Quinze de Novembro, RS, 10 de maio de 2017. 

Atenciosamente 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal 

 

 

VOLNEI SCHNEIDER 

Assessor Jurídico - OAB.RS 34.861 

http://www.quinzedenovembro.rs.gov.br/

