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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

RECORRENTE: NOVA TURISMO LTDA ME. 

RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR S/A.  

RECORRIDO: FLAVIO HENRIQUE MORAIS MIRANDA EIRELI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2021 – SESI/SENAI 

 

OBJETO: Registro de Preços destinado à contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de locação de veículos de passeio e utilitários, sem motorista, com o 

objetivo de atender as necessidades das unidades do SESI/SENAI - Departamento Regional 

da Paraíba. 

 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. PENDÊNCIA. 
INABILITAÇÃO. RECURSO. LEI COMPLEMENTAR Nº. 
123/2006. TRATAMENTO DIFERENCIADO. 
IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE AO SITEMA “S”. 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 
 

 
I. DO RELATÓRIO. 

 
Em breve síntese do processo administrativo relativo ao Pregão Presencial Nº. 

035/2021 do SESI/SENAI/DR/PB, depreende-se que se trata de contratação de empresa 

especializada para prestação de serviço de locação de veículos de passeio e utilitários, 

destinados às unidades do SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba. 

Desse modo, a sessão pública fora realizada no dia 15 de junho de 2021, sendo a 

empresa NOVA TURISMO LTDA ME declarada inabilitada pela inobservância do disposto 

no item 6.3, alínea ‘’d’’ do Edital de Licitação, notadamente em razão de apresentar Certidão 

Negativa Conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com prazo de validade 

expirado. 

Entrementes, foram feitas as diligências necessárias pela Comissão de Licitação na 

data da Sessão Pública para fins de averiguação da situação fiscal da empresa Recorrente, 

verificou-se pendência de regularidade junta a Fazenda Federal, razão pela qual, nos 

termos do Edital a Comissão decidiu inabilitar a Recorrente.   
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Irresignada, a empresa NOVA TURISMO LTDA ME interpôs recurso administrativo 

obsecrando pela reconsideração da decisão de inabilitação, alegado, em síntese, que no 

ato da análise dos documentos de habilitação fiscal da empresa, a Comissão de Licitação 

do SESI e SENAI não observou o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

nº. 123/06 conferido as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Aduz, ainda, que segundo procedimento descrito no §1º do art. 43 da Lei 

Complementar nº. 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte poderiam 

apresentar a prova de regularidade fiscal e trabalhista no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da declaração do licitante como vencedor. 

Em contrarrazões recursais, a empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A alega que 

deverá ser mantida a inabilitação da empresa NOVA TURISMO LTDA ME pelo fato de que 

a referida proponente não apresentou toda a documentação de habilitação constante no 

Edital, assim como o instrumento convocatório não prevê a possibilidade de apresentação 

extemporânea das certidões de regularidade fiscal. 

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.  

     Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 

I. DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. 

 

Em juízo de admissibilidade do Recurso Administrativo apresentado pela NOVA 

TURISMO LTDA ME, depreende-se que o recurso fora interposto para apreciação das 

autoridades constituídas do SESI e SENAI de forma tempestiva no dia 17 de junho de 2021, 

ou seja, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação da decisão da 

Comissão de Licitação, nos termos do art. 22, § 1º, do Regulamento de Licitações e 

Contratos. 

Em análise do ato constitutivo da Recorrente, percebe-se que o representante legal 

que subscreveu o recurso goza de legitimidade para sua interposição, tendo em vista a 

condição de Sócia Administradora. 

Ademais, a Recorrente possui interesse recursal na apreciação das razões de 

mérito, tendo em vista as alegações de pretenso prejuízo em razão da inobservância a 

requisito integrante do Edital. 



 

FIEP 
Federação 
das Indústrias 
do Estado 
da Paraíba 

Edifício Agostinho Velloso da Silveira 
Rua Manoel Gonçalves Guimarães, 195 - José Pinheiro 
58 407-363 - Campina Grande-PB  
Telefone (083) 2101 5397 
E-mail: contratos@fiepb.org.br 

SESI 
Serviço Social 
da Indústria 
 

SESI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

I E L 
Instituto 
Euvaldo 
Lodi 

  

Dito isto, o recurso merece ser ADMITIDO com efeito suspensivo nos termos do art. 

24 do RLC, conforme análise dos pressupostos recursais da tempestividade, legitimidade 

recursal, interesse recursal e forma escrita, passando doravante ao juízo de delibação. 

 

II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.   

 

Infere-se das razões recursais que a empresa Recorrente alega que a Comissão 

de Licitação do SESI e SENAI não teria observado o tratamento diferenciado que é 

dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº. 123/06. 

Segundo a Recorrente, a Pregoeira ao observar a certidão negativa vencida, 

deveria ter aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa NOVA TURISMO 

LTDA ME pudesse apresentar a certidão federal regularizada, tendo em vista que o artigo 

43, §1º, da Lei Complementar nº. 123/06 estabelece que as microempresas e empresas de 

pequeno porte poderão apresentar prova da regularidade fiscal e trabalhista no ato da 

assinatura do contrato. 

Ocorre que, o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte (Lei Complementar nº. 123/06) instituiu um tratamento diferenciado que deverá ser 

dispensado para as referidas pessoas jurídicas durante as licitações públicas, ou seja, os 

procedimentos licitatórios mantidos pelos membros da administração pública direta e 

indireta, senão vejamos: 

 

Seção I – Das Aquisições Públicas 
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, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
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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.   

 

Verifica-se, portanto, que o referido diploma legal não tem aplicabilidade aos 

certames mantidos pelo SESI e SENAI, que possuem seus próprios regramentos, 

notadamente pelo fato de que as referidas entidades do Sistema “S” não compõem a 

administração pública direta ou indireta, conforme entendimento já pacificado no Supremo 

Tribunal Federal - STF, vejamos: 

 

Feitas essas considerações, conclui-se que as entidades do 
“Sistema S” desenvolvem atividades privadas incentivadas e 
fomentadas pelo Poder Público, não se submetendo ao 
regramento disciplinado pela Lei 8.666/93. Tendo em vista a 
autonomia que lhes é conferida, exige-se apenas a realização de 
um procedimento simplificado de licitação previsto em 
regulamento próprio, o qual deve observar os princípios gerais 
que regem a matéria. No caso dos autos, verifica-se que o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) possui 
regulamento próprio sobre licitações (Resolução 25/2012), do qual 
não consta a exigência de que em seus editais deva conter o 
orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos 
unitários, bem como de critério de aceitabilidade. (MANDADO DE 
SEGURANÇA 33.442 DISTRITO FEDERAL – STF, RELATOR: 
MINISTRO GILMAR MENDES, PUBLICADO EM 27 DE MARÇO DE 
2018). 

 

Na mesma linha de entendimento o Tribunal de Contas da União – TCU sedimentou 

a matéria em questão, senão vejamos:  

 
Conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos 
de admissibilidade previstos no art. 213 do RI/TCU, para, no 
mérito, considera-la: 1.1 – improcedente, tanto no que se refere à 
questão da “adoção”, pelo SENAC/RS, da praça pública Daltro 
Filho, em Porto Alegre - RS, quanto no que tange aos processos 
licitatórios, visto que, por não estarem incluídos na lista de 
entidades enumeradas no parágrafo único do art. 1° da Lei n° 
8.666/93, os serviços sociais autônomos não estão sujeitos à 
observância dos estritos procedimentos na referida lei, e sim aos 
seus regulamentos próprios devidamente publicados (Decisão 
907/97 – Plenário TCU, Relator: LINCOLN MAGALHÃES DA 
ROCHA). 
  

A melhor doutrina também é esmagadora no sentido de não ser aplicável a Lei 

Complementar nº. 123/06 as entidades do Sistema “S”. 
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A LC n° 123/06 consigna de forma clara a sua abrangência ao fixar 

as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e 

favorecido a ser dispensado às MEs/EPPs no âmbito dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Não 

estão incluídos nesse rol os entes que compõem o Sistema “S”, 

pois, como dito anteriormente, mencionadas entidades não 

integram a estrutura organizacional da Administração Pública 

brasileira. Inexiste, portanto, qualquer comando normativo 

expresso que, de forma compulsória, obrigue o Sistema “S” a 

respeitar, por ocasião das suas licitações instauradas com 

recursos próprios, o regime jurídico favorecido a que se referem 

os artigos 42 a 45 e 47 a 49 da LC n° 123/06. (GUIMARÃES, Edgar; 

SANTANA, Jair Eduardo. Licitações e o novo estatuto da pequena 

e microempresa. Reflexos práticos da LC nº 123/06. 2. ed. Belo 

Horizonte: Fórum, 2009. p. 41-42). 

Dessa forma, percebe-se a referida Lei Complementar não é aplicável as entidades 

do Sistema “S”, logo, por conseguinte, o tratamento diferenciado nas aquisições públicas 

prevista na Seção I, artigo 43, §1º, da Lei Complementar nº. 123/06 não deverá ser 

estendida para beneficiar as microempresas e empresas de pequeno porte em suas 

licitações, devendo ser observado apenas o procedimento do pregão presencial previsto no 

Regulamento de Licitações e Contratos e Edital de Licitação. 

Subleva-se, ainda, que o Regulamento de Licitações e Contratos não prevê em seus 

artigos qualquer previsão de tratamento diferenciado para as microempresas e empresas 

de pequeno porte no âmbito dos procedimentos licitatórios das supramencionadas 

Entidades Paraestatais, assim como o Edital de Licitação não prevê tal condição de 

tratamento diferenciado. 

No caso em apreço, o instrumento convocatório prevê no item 6.3, alínea ‘’d’’ a 

exigência de apresentação da Certidão Negativa Conjunta da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional como sendo um dos requisitos de habilitação, sendo que ao verificar a 

documentação encaminhada pela empresa NOVA TURISMO LTDA ME, constatou-se que 

a referida certidão se encontrava com o prazo de validade expirada. 

Compulsando os autos do processo administrativo, constata-se que a Comissão de 

Licitação até empreendeu diligências (Item 6.4 do Edital) no sentido de verificar a 

regularidade fiscal da empresa (fls. 436/437) no momento da Sessão, porém a referida 

certidão se encontrava pendente de regularização perante da Receita Federal do Brasil, de 

modo a impossibilitar o cumprimento de sua condição habilitatória de acordo com as regras 

estabelecidas no Edital. 
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Nota-se, ainda, que não há o que se falar em irregularidade procedimental na 

decisão da Douta Comissão de Licitação do SESI e SENAI, uma vez que agiu amparada 

pelo Regulamento de Licitações e Contrato e com restrita observância ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, tendo em vista que o Edital do Pregão nº 035/2021 

não prevê a abertura de prazo para regularização de certidões fiscais e trabalhistas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

Portanto, não merece reparo a decisão da Comissão de Licitação em inabilitar a 

NOVA TURISMO LTDA ME, pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos, mormente 

pelo fato de que as entidades do Sistema “S” não estão adstritas ou submetidas ao 

tratamento diferenciado do Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

III. CONCLUSÃO.  

 

Ante o exposto, por tudo que consta no caderno processual, ADMITIMOS o Recurso 

Administrativo interposto, para no mérito NEGARMOS PROVIMENTO, mantendo 

inalterada a decisão proferida pela Comissão de Licitação. 

Por derradeiro, após o atendimento das demais condições e diligências necessárias 

previstas no Edital, que sejam os autos processuais remetidos a estas autoridades 

competentes para fins de homologação e adjudicação. 

 

É a decisão. 

Publique-se. 

 Campina Grande, em 06 de julho de 2021. 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA  
Diretor Regional do SESI/DR/PB 

EULER DE SOUZA SALES  
Diretor Regional do SENAI/PB 

 

 


